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رون راید  ناگتخابلد 

باتک تاصخشم 

هنامس ینالیم ، يوقت  هسانشرس : 
. ینالیم يوقت  هنامس  / هرمع رفس  يزومآشناد  تارطاخ  هصالخ  رون :  راید  ناگتخابلد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
54 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 964-540-013-9  4000  : : کباش
اپیف تشاددای : 

تمحر رون و  راید  ناگتخابلد  رگید : ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

تمحر رون و  راید  ناگتخابلد  دلج :  يور  ناونع 
هرمع رفس  يزومآشناد  تارطاخ  هصالخ  رگید :  ناونع 

. تارطاخ هنامس --  ینالیم ، يوقت  عوضوم : 
. تارطاخ هرمع --  جح  عوضوم : 

. تارطاخ ناریا --  نادرگاش --  عوضوم : 
BP188/92/ج9ع4 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/357 ییوید :  يدنب  هدر 
م21028-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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همدقم
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7 ص :
. ددرگیم عوضوم  نوماریپ  نهذ  و  تکرح ، يوزرآ  رد  ملق  تسا و  ملق  راظتنا  رد  تسد  يربیم ، رس  هب  نتشون  هشیدنا  رد  هک  ینامز 

دنکشیم ملق  دنهدیم ، تسد  زا  ار  تکرح  ناوت  تناتسد  دریگیم ، ندیشخرد  نهذ  یکیرات  يافرژ  زا  عوضوم  تقیقح  هک  ینامز  یلو 
. دنکیم رارقا  شیوخ  یناوتان  هب  هشیدنا  و 

رد ار  شنارکیب  فطل  ار و  تزاین  دنک  تباجا  ات  يزودیم ، نامسآ  هب  شخب ، یتسه  رداق  هاگرد  زا  تناعتسا  هناشن  هب  ار  تنامشچ  لاح 
هاـگرد هب  ناوتاـن  يروـم  زا  یخلم  نار  نوـچمه  هک  ار  تریقح  تاـملک  يریگیم و  تسد  رد  ملق  وا  قـشع  تردـق  اـب  دـمدب . تدوـجو 

. ینکیم شکشیپ  شمیظع  هاگرد  هب  تسا ، نامیلس 
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8 ص :
یتح تایحور و  تالاح و  دناوتیمن  هاگ  چیه  مراد  نهذ  رد  هک  یتاملک  منادیم ، هک  یلاح  رد  منکیم ، زاغآ  ار  تارطاخ  نتشون  نونکا 

. دشک فیصوت  هب  ار  فارطا  ياهناکم 
بسک هک  ییاههبرجت  عیاقو و  نایب  هن  دوب ، دهاوخ  یهلا  رفس  نیا  دروم  رد  متاساسحا  اهتشادرب و  زا  ياهصالخ  اهنت  نم  ياههتشون  سپ 

. درک بسک  سمل و  ًاصخش  دیاب  ار  تایبرجت  هک  مراد  داقتعا  اریز  ماهدومن ،
. ددرگیم رادروخرب  نآ  زا  ياهنوگ  هب  سک  ره  تسا و  توافتم  عوضوم  کی  زا  دارفا  تشادرب  اما 

. مشخب یگزات  ار  هنیدم  بات  ملاع  هام  هکم و  دیشروخ  رانک  رد  روضح  نیریش  مایا  دای  همانرفس  نیا  اب  مشاب  هتسناوت  هکنآ  دیما  هب 
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دراد وا  زا  ناشن  سک  همه  زیچ و  همه 

وا رتشیب  هچ  ره  دریگیم ، ربرد  رتشیب  ار  محور  مسج و  وا  روضح  ساسحا  موشیم ، روهطوغ  رکفت  نارکیب  ياـیرد  رد  رتشیب  هک  نادـنچ 
. دوشیم رتمارآ  مبلق  رتمرگ و  مدوجو  منکیم ، ساسحا  ار 

. ابیز یعولط  هب  مراکفا  جاّوم  يایرد  ددرگیم و  لدبم  میالم  یمیسن  هب  وا  دای  اب  نورد  نافوط 
شیپ دوخ  تایح  هنادواج  ریـسم  رد  هک  مرگنیم ، ار  نشور  هراتـس  رازه  نارازه  نامـسآ ، تشد  نهپ  رد  منکیم و  دـنلب  رـس  هک  یماگنه 
یهاک رپ  نوچ  دوخ  تمظع  همه  اب  هک  یتارُک  اب  ار  اهتنایب  ملاع  نیا  هک  یماگنه  دنتسیایمن ، ياپ  زا  شدرگ  نیا  زا  ياهظحل  دنوریم و 

قیالخ  همه  نیا  نایم  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  مرگنیم ، دنشدرگ  رد  نآ  هصرع  رد 
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نیا يارو  رد  تسا  نکمم  هنوـگچ  هک  مسرپیم  دوـخ  زا  منیبیم ، روآتهب  رظاـنم  نیا  زیگنارحـس و  ياهبیـشن  زارف و  نیا  روآتفگش ،

؟! مرواین نامیا  تسا  تمظع  هوکش و  نیا  هدنروآدیدپ  هک  قلطم  يرداق  دوجو  هب  نارکیب ، ملاع 
ناشخرد رون  نیا  و  دریگیم ، رس  زا  ار  هار  نیا  رترابرپ  يرابهلوک  اب  یگتسخ  نودب  دیامیپیم و  ار  ینارون  ریسم  نیا  اهراب  اهراب و  قطنم ،

اب میهدـن و  لقیـص  ادـخ  هب  ناـمیا  رون  اـب  ار  ناـمیاهلد  ارچ  سپ  دوشیم . ادـیوه  رتشیب  رتشیب و  نم  دوجو  رد  هظحل  ره  هک  تسا  ناـمیا 
. میزاسن رتکیدزن  شسّدقم  دوجو  هب  ار  دوخ  وا  روضح  ساسحا 

تمظعاب و هاگراب  هب  رتهنادواج  رتعیرـس و  ار  ام  هک  تسا  يریـسم  نیرتهب  ییاسانـش  میزوماـیب ، يداو  نیا  رد  دـیاب  هک  یـسرد  نیرخآ  و 
. دشاب نمیا  دنزگ  هنوگ  ره  زا  دوبعم  فطل  هیاس  رد  دبا  ات  ام  یگدنز  ناج و  دناسرب و  رای  یهلا 

رازه نارازه  زین  نم  نهذ  رد  بش ، تملظ  ناـیم  زا  كاـنبات  رتـخا  ره  ندـش  رادـیدپ  اـب  مرگنیم و  نامـسآ  هب  تشد ، نـهپ  رد  هاـگ  هاـگ 
. دنرذگیم مه  یپ  زا  نیمز ، هب  ناراب  فافش  ياههرطق  ندمآ  دورف  تعرس  هب  يراهب و  ناراب  نوچمه  تاظحل  دوشیم و  رادیدپ  شسرپ 

نیمزرـس نیا  هصرع  هب  رتهدیجنـس  رترابرپ و  هچ  ره  يرکف  اب  ات  تسا ، وج  تسج و  هعلاطم و  نهذ ، تالاؤس  زا  یکدـنا  هب  خـساپ  هار  اهنت 
. میراذگاپ یهلا 

ناگدننکتعیاشم اب  عادو  هاگدورف و 

ناگدننکتعیاشم اب  عادو  www.Ghaemiyeh.comهاگدورف و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 63زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


11 ص :
. مییاشگب هدید  ناهگان  هک  ینامز  ات  دربیم ، دوخ  اب  ار  يربخیب  يایرد  ناگدش  قرغ  ام  دوریم و  يدنت  هب  نامز  ناشورخ  لیس 

. میاهتسشن هراظن  هب  ار  نامز  عیرس  رذگ  میاهدوشگ و  ار  ناگدید  فهک  باحصا  نوچمه  لاح 
. دمآیم دوجس  نآ  هب  ندیشیدنا  زا  نامشچ  تشاد و  شیوشت  شندیسر  ارف  زا  لد  هک  تسا ، ياهظحل  نامه  نونکا 

قشع زا  ناشياهلد ، توارطاب  ياضف  هتشگ و  مرخ  زبس و  تبحم  هزبس  زا  ناشدوجو  هعرزم  هک  تسیرگن  ینازیزع  نامـشچ  هب  دیاب  لاح 
رـس یگتـسخ  دایرف  شهاگن  ره  هک  ینامـشچ  تسا ، هتفهن  نخـس  لاس  ياهلاس  شهاگن  ره  رد  هک  ینامـشچ  تسا . هدش  هدنکآ  دیما  و 

. اسرفتقاط درس و  یناگدنز  نیا  زا  یگتسخ  دهدیم ،
دهدیم و رـس  ییاهر  ياون  نانزرپ  لاب و  یپ  رد  یپ  دریگیمن و  مارآ  اج  چیه  رد  حورجم  يرتوبک  نوچمه  هک  دوب  ییاهلد  دهاش  دـیاب 
زا هزات  یتقیقح  هب  هظحل  ره  هک  دونشیم  ار  ییاهبلق  شپت  يادص  تیاهشوگ  دنراپـسیم ، نامز  تملظ  هب  ار  دوخ  اههقیقد  هکنانچمه 

. دربیم یپ  عادو  ناهن  يانعم 
يادص ياونـش  عادو  هظحل  ات  اما  دـنهدیم . خـساپ  هناروبـص  يدـنخبل  اب  اهنآ  ناشراتفر ، هب  تزیگنالاؤس  ياههاگن  زا  کی  ره  شدرگ  اب 

یتسه و ناشتکربرپ  ياهمدق 
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12 ص :
رد دننکیمن و  غیرد  تدوجو  زا  ار  ناشروضح  يامرگ  دنیوگیمن و  كرت  ار  تحوریب  درس و  ناتسد  رخآ  تاظحل  ات  ناشمرگ  ناتـسد 

. تسا شیوشت  بارطضا و  رد  ایرد  ناشورخ  جاوما  نوچمه  نم  نوزحم  حور  هک  تسا  رخآ  تاظحل  نیا 
عادو ناشن  هب  هک  یباییم ، اهنآ  مرگ  ناتـسد  زا  اهر  ار  تناتـسد  ینکیم  زاب  مشچ  هک  ینامز  دنرذگیم و  مه  یپ  زا  تعرـس  هب  اههظحل 
اهنت دـنکیم و  وج  تسج و  ار  نانآ  رانک  هشوگ و  رد  هناقاتـشم  هک  ینامـشچ  دوشیم و  مخ  تسار  پچ و  هب  اهنآ  تمـس  هب  نامـسآ  رد 

رب دـیدرونیمرد و  ار  ناشییایرد  لحاس  هصرع  کشا ، لالز  هک  تسا ، ینامـشچ  هرطاخ  دـنامیم ، یقاب  اهنآ  نم و  هلـصاف  رد  هک  يزیچ 
ياههراتـس دادـعت  هب  هک  زاین ، زا  يرابهلوک  دـیکچیم و  نیمز  رب  ناشراسخر  زارف  زا  تشگیم و  يراج  ناشاههنوگ  یلقیـص  تشد  نهپ 

. دیشخردیم ییابیز  هب  اهنآ  لد  نامسآ  رد  دیما  دیشروخ  دوب و  ناشییاهنت  نامسآ  ناشخرد 

اههراتس رون و  رهش  تسا  هنیدم  اجنیا 

مـسجم نآ  زا  ار  یتوافتم  ياهرادنپ  دوخ  نهذ  رد  ياهداهن ، مدق  هنیدم  نیمزرـس  سّدـقم  كاخ  رب  هک  ینامز  ات  تسا ، هنیدـم  اجنیا  يرآ 
. دناهدمآ دیدپ  هتفرگ و  لکش  رفس ، زاغآ  زا  شیپ  اهتدم  هک  يریواصت  ینکیم ،

يارب  لد  قایتشا  راهطا ، همئا  ربمایپ و  مان  ندینش  راب  ره  اب 
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13 ص :
قوش و رسارس  یباییم ، زاونحور  رظانم  ابیز و  ياههنحـص  نیا  نتم  رد  ار  دوخ  هک  ینامز  و  دوشیم ، نادنچ  ود  سدقم  ناکم  نیا  ندید 

تمسج ینک ، تکرح  یبنلا  دجـسم  يوس  هب  وا  ترایز  ربمایپ و  رادید  مزع  هب  راب  نیتسخن  يارب  یهاوخیم  هک  یماگنه  يوشیم ، فعش 
تنابل رب  وا  رکذ  هک  یتسین  وت  اهنت  دوشیم ، هناور  ربمایپ  هوکـشاب  مرح  يوس  هب  یگتـسهآ  هب  تیاهمدق  تسا و  هدنکآ  طاشن  ناجیه و  زا 

یگتفیـش ربمایپ و  هب  تبحم  نانآ ، کت  کت  ناگدید  رد  هک  يرگنیم  ار  تنارفـسمه  ینکیم ، هاگن  تفارطا  هب  یتقو  هکلب  تسا ، يراج 
ساـسحا رتشیب  ار  شروضح  يوشیم ، رتکـیدزن  هچ  ره  دزاونیم ، ار  تیاـهشوگ  ناـنآ  راـکذا  گـنهآ  همزمز  تسا و  ناـیع  وا  رادـید 

. دتفایم هرامش  هب  كدنا  كدنا  هک  تسوت  ياهسفن  نیا  ینکیم و 
ینکـشیم و مهرد  دریگیم ، رارق  یبـنلا  دجـسم  طاـیح  دـیپس  شرفگنـس  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هـک  يرگنیم  ار  تیاـهماگ  نوـچ  و 

هداهن یکاخ  رب  هتفای  تداعـس  هک  تسا  نم  ریقح  ياهمدـق  نیا  کنیا  ییوگیم : دوخ  اـب  دوشیم  ناور  تاهرهچ  رب  کـشا  زا  يراـبیوج 
سّدقم تاذ  دوجو ، مامت  اب  هک  تسا  ياهظحل  نیا  و  هدیدرگ ، كربتم  وا  تیب  لها  ربمایپ و  ياهماگ  هب  شیپ  لاس  رازه  زا  شیب  هک  دوش ،

؛ ربمایپ سدقم  حیرض  هب  ناشینارون  ياهلد  هدش و  هتخود  اعد  ياهباتک  هب  همه  اهمشچ  ییوگیم . ساپس  ار  یلاعت  قح  فطل  ربمایپ و 
ییادن  و 
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14 ص :
: تسا هدرک  رپ  ار  اضف  نینچنیا 

اُونَما ال َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  َْتلُقَف  ِِهنْذِاب  اَّلا  آُولُخْدَی  ْنا  َساَّنلا  َْتعَنَم  ْدَق  ِِهلا و  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َکِِّیبَن  ِتُوُیب  ِباْوبا  ْنِم  ٍباب  یلَع  ُْتفَقَو  ینا  َّمُهَّللا  »
 ...« َنَذُْؤی ْنا  اَّلا  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت 

هک ار  مدرم  يدرک  عنم  یتـسار  هب  و  وا ، نادـناخ  رب  وا و  رب  وت  تمحر  هک  تربـمغیپ  ياـههناخ  ياـهرد  زا  يرد  رب  ماهداتـسیا  نم  ایادـخ  »
هب دوش  هداد  هزاجا  هکنآ  رگم  ربمغیپ ، ياههناخ  هب  دیوشن  لخاد  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  يدومرف  سپ  وا ، هزاجا  هب  زج  دـنیآرد ،

 ...« امش
دبنگ هب  تریقح  نامشچ  هک  ینامز  دیرگنب ! شیوک  يوس  هب  تسا ، رای  رادید  هظحل  نونکا  هک  دناوخیم ، ار  ناگمه  دنلب  ییاوآ  ناهگان 

ریزارس تیاهکشا  لیس  تسین ، یعنام  ار  تنامشچ  رگید  دریگیم ، ربرد  ار  تدوجو  رـسارس  یناوتان  ساسحا  دتفایم ، ربمایپ  گنر  زبس 
. دهدیم تسد  زا  میظع  هاگراب  نیا  لباقم  رد  ار  ملکت  تردق  تنابز  تکرح و  ناوت  تیاهمدق  دوشیم ،

قیالع  دنب  زا  وت  راتفرگ  دازآ ، قیاش  وت  رادید  هب  ود  ره  لد  هدید و  يا 
قیال  وت  ياشامت  هب  دشابن  هدید  ره  نکیلو  تسادیوه  دیشروخ  وچ  وت  يور 

لوسر رونم  كاپ و  دـقرم  تسا ، رگهولج  نارئاز  قایتشارپ  ناگدـید  ربارب  رد  نیرب  تشهب  نوچمه  هک  كاـنبات  رونرپ و  هضور  نیا  لاـح 
. تسا هَّللا 

كدنا كدنا  هدیسر و  نایاپ  هب  ناشراظتنا  زین  اهنآ  منکیم  ساسحا  دزیخیمرب ، يرگید  زا  سپ  یکی  مناتسود ، زوسناج  ياههلان  يادص 
. دنزیریم نوریب  ناشهدمآ  هوتس  هب  بلق  زا  ار  يرود  ياهزور  مغ 

و ینکیم ، شساسحا  دوجو  مامت  اب  هک  يزیچ  دوب ، هتفاین  ار  نآ  كرد  تردق  زگره  لاح  هب  ات  تنامشچ  هک  ینیبیم ، ار  يزیچ  اجنیا  رد 
دقرم رب  روضح  ترایز و  قایتشا  هب  سفق  رد  غرم  نوچمه  اهتّدم  هک  ام  تسادخ و  كاپ  ربمایپ  اب  رادید  لاصو و  تمظع  هوکـش و  نآ 

: میرادیم هضرع  شسدقم  هاگرد  هب  مییاشگیم و  لد  هدقع  نونکا  میاهدز ، رپ  لاب و  وا 
، ِهَّللا َیلِإ  ْمُِکب  ُْتعَفْـشَتْساَو  ِهَّللا ، َیلِإ  ْمُِکب  ُْتلَّسََوتَو  ِهَّللا ، َیلِإ  ِیتَجاـحَو  يِْرقَف  ِمْوَِیل  ِیتَّدُـعَو  ِیتَِّمئَأ  ْمُِکب  ُتْهَّجََوت  ِینِإ  َِّیلاوَـمَو  ِیتَداـس  اـی  »

ِهَّللاَدـْنِع اُونوُکَف  ِهَّللا ، َنِم  ًةاَجن  وُجْرَأ  ْمُِکبْرُِقبَو  ْمُِکبُِحبو  ِهَّللا ، َیلِإ  ِیتَلیِـسَو  ْمُکَّنِإَـف  ِهَّللاَدـْنِع ، ِیبُونُذ  ْنِم  ِینوُذِْقنَتْـساَو  ِهَّللاَدـْنِع ، ِیل  اوُعَفْـشاَف 
« ِهَّللاَءاِیلْوَأ ای  ِیتَداس  ای  ِیئاجَر 

عیفش ار  امش  مدروآ ، ادخ  هب  ور  دیشابیم ، متجاح  رقف و  زور  هریخذ  هک  امش  هطـساو  هب  نم ، هکنآ  تقیقح  نم ، ياهاقآ  نارورـس و  يا  »
. ماهداد رارق  ادخ  هاگشیپ  رد  دوخ ،
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و دییادخ ، يوس  هب  نم  هلیسو  امش ، ًاقح  هکنآ  هچ  دیناهرب . مناهانگ  ِءوس  بقاوع  زا  ارم  دیزادرپب و  تعافـش  هب  ادخ  دزن  رد  نم ، زا  لاح ،

يا نم ، نارورس  يا  دیشاب  ادخ  دزن  رد  نم  دیما  هیام  سپ  مراد . تداعس  تاجن و  دیما  ادخ  زا  امش ، هب  نتـشگ  کیدزن  امـش و  یتسود  هب 
«. ادخ ناتسود 

: تفگ مهاوخ  منک  فیصوت  ار  هنیدم  رگید  راب  کی  هک  دیهاوخب  نم  زا  تایحور  تالاح و  نیا  كرد  زا  سپ  نونکا  رگا 
ناگراتس هک  يرهش  دشخردیم ، شنوگلین  نامـسآ  رد  دوخ  زیمآرحـس  ییابیز  اب  هام ، نازورف  صرق  هک  يرهـش  تسا ، هنیدم  اجنیا  يرآ 

. دنروانش شايدروجال  نامسآ  لد  رد  تخاونکی ، یتکرح  اب  شرونرپ 
. دننکیم ییامندوخ  ناشزاونمشچ  ششخرد  اب  هراتس  رازه  نارازه  شکاخ  رد  و  هتفای ، لوزن  شنیمز  هب  نامسآ  هک  يرهش 

ياهطقن يوس  هب  دیمارپ  یلد  قشع و  رپ  یحور  اب  یمدآ  دیوجیم و  هار  تداعس  یپ  رد  نهذ  دریگیم و  رون  غارـس  لد  نآ  رد  هک  يرهش 
. دباتشیم هتخانشان 

نآ رد  هک  تسا  ینیمزرـس  اجنیا  يوشیم . دازآ  نت  دـیق  زا  هشیمه  يارب  ینکیم و  شومارف  ار  زیچ  همه  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرـس  اجنیا 
فعـض و هلان  و  دـنکیمن ، کیرات  ار  یناسنا  چـیه  تداعـس  نامـسآ  یهاـنپیب  يدـیمون و  هریت  ربا  زگره  ینکیم و  شومارف  ار  زیچ  همه 

ناشیاهلد  رد  ییاهنت 
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. دنکفایمن نینط 

زا یناشن  میارب  میـسن ، جاوما  هارمه  سای  هنادواج  رطع  شیاـهبش ، یـشوماخ  ناـیم  زا  دیـشروخ ، عولط  ره  اـب  هک  تسا  ینیمزرـس  اـجنیا 
زج منکیم ، رظن  هک  اجره  هب  مونـشیمن و  وا  ناتـساد  زج  دسریم ، مشوگ  هب  هک  ادص  ره  رد  اجنیا  دراد و  لابند  هب  رای  نیگآرطع  دوجو 

اجنیا دـنیوگیم . وا  یهلا  دوجو  زا  ثیدـح  نم  اب  همه  نیگآرطع  میـسن  ارذـگ ، ياهربا  شوماـخ ، ياـهبش  مباـییمن . وا  زا  ییاـههناشن 
سدقم نامسیر  اب  ار  نآ  ییاشگب و  دنهدیم  دنویپ  بش  تملظ  یهایـس و  اب  ار  تحور  هک  يروک  ياههرگ  یناوتیم  هک  تسا  ینیمزرس 

تسا ام  نامشچ  نیا  هداد و  رس  رای  قارف  هلان  سفق ، رد  یقـشع  غرم  نوچمه  هک  تسام  لد  نیا  هلب  يزیوایب . تقوشعم  زبس  دبنگ  هب  یهلا 
راونا اب  ینارون  يدبنگ  قلطم ، يدیپس  نایم  زا  هک  ینامز  اما  درادن . ار  ییانـشور  رادید  تردق  رگید  زبس ، يدـبنگ  يوج  تسج و  رد  هک 

دنکـشیم و مهرد  ار  گنت  دـبلاک  نیا  وا  هاگرد  هب  ندیـسر  يارب  تناجیهرپ  حور  هک  تسا  یتاظحل  دوشیم ، رادـیدپ  گنر  زبس  فیطل 
شـشوغآ رد  دبایب و  ار  وا  ات  دنزیم ، لاب  باتـشاب  شیوخ  قوشعم  لزنم  تمـس  هب  دنکیم و  زاورپ  لد  غرم  ماگنه ، نیا  رد  و  دزیرگیم ؛

. دریگ ياج 
. دیآیمرد هدجس  هب  دوشیم و  هتسکش  سدقم  روضح  نیا  رد  یهلا ، نأشلا  میظع  ماقم  نیا  لباقم  رد  هک  تسوت  دوجو  نیا  نونکا 
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رد تزوسناج  ياههلان  دـننکیمن . گنرد  ياهظحل  شزیر  نیا  رد  دـنزیریم و  ورف  دوخ  یگـشیمه  شمارآاب  تنازوس  ياهکشا  کـنیا 

هدوشگ وا  تیانع  فطل و  همـشچرس  رب  تروضح ، دـیما  نامـسآ  هچیرد  دوریم و  رانک  تلد  کیرات  ياـههدرپ  دـنکفایم ، نینط  اـهلد 
یمامت لد  تعسو  هب  تسا ، یهلا  شرع  تعسو  هزادنا  هب  نآ  تعسو  دنرضاح و  نآ  رد  ناگتـشرف  هک  تسا  ینیمزرـس  اجنیا  هلب ، دوشیم .
شوغآ رد  ار  تاقولخم  فرشا  كاپ  رکیپ  هک  فرـش  نیا  داب  اراوگ  وت  رب  هنیدم ! كاخ  يا  و  كاپ ، ياههشیدنا  یمامت  رای و  راید  نارئاز 

. ياهدیشک دوخ  يوس  هب  ناشیرپ  ار  ناینامسآ  ناینیمز و  ياهلد  ياهتفرگ و 

مالسلا هیلع  یلع  هنامولظم  ادصیب و  دایرف  عیقب ،

ياهكاخ یمامت  اب  شکاخ  هک  هداهن  مدـق  ییاج  هب  تیاـهماگ  ییوگ  تسا . هداتـسیا  زاـب  تکرح  زا  یلد  نونکا  ینارون  كاـخ  نیا  رد 
. تسا هلال  زا  رپ  یتشد  اجنیا  تسا ، توافتم  ملاع 

راثیا قشع و  ناهج  کی  كاخ  نیا  رد  تسا . هدنام  بیصنیب  اهنآ  رادید  زا  تنامشچ  دنکیم و  رارقا  ناشدوجو  هب  لد  اهنت  هک  ییاههلال 
. دنک زاورپ  يدنوادخ  لالج  تمظع و  ناتسآ  هب  ینادواج  یحور  ات  تسا ، هداهن  نیمز  رب  رس 

، دنیارسیم رای  قارف  ثیدح  هک  ییاههلان  ار ، ناشناقشاع  زوسناج  ياههلان  يادص  يونشب  ات  راد  ارف  شوگ 
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، كاـخ نیا  هک  رادرب  مدـق  هتـسهآ  رذـگهر ! يا  دـناهدیدرگ . لدـبم  زاونشوگ  ییاوـن  هب  یتدـم  كدـنا  زا  سپ  هک  شارخلد  ییاـههلان 
زا هک  يردام  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  شردام  قارف  رد  وا  ياههلان  ثیدح  دیارـسیم . رات  ياهبش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تولخ  ثیدـح 

. دیشخب وا  هب  هبعک  سّدقم  هناخ  یهلا ، ناکم  نیرترب  رد  ار  یناگدنز  دوب و  نانز  نیرتراگزیهرپ  نیرتكاپ و 
هیدـه اهبنارگ  رهوگ  راهچ  وا  هب  هک  يرـسمه  مالـسلا ، اهیلع  نینبلاما  شرـسمه  قارف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـشورخ  ياـهکشا  فصو 
مالسلا هیلع  نیـسح  قشع  هب  زین  نانآ  هک  هَّللادبع  نامثع و  رفعج ، دیـشخرد ، دیـشروخ  دننام  البرک  رد  هک  سابع  مان  هب  ییاهرهوگ  درک ،

. دندیشون ار  تداهش  نیریش  تبرش  وا ، ياهبنارگ  فده  ناشردارب و 
مالـسا هار  رد  تشاد و  ییازـسب  ترهـش  بارعا  ناـیم  رد  وا  ملع  هـک  يردارب  لـیقع ، شردارب  يرود  زا  وا  يادـصیب  ياـهدایرف  ثیدـح 

ریـسم زا  دنتـسب و  ایند  زا  ار  دوخ  راب  هنامولظم  هک  یناسک  قارف  رد  شاهراتـسرپ  ياهبش  ياـهمغ  ثیدـح  و  درک . رایـسب  ياهيراکادـف 
. دندیزرویم قشع  اهنآ  هب  دنتشاد و  تسود  ار  اهنآ  هک  یناسک  دنتفاتش ، دوخ  هنادواج  یناگدنز  يوس  هب  تداهش  ینارون 

. دیرگیم شیوخ  ینامسآ  سنوم  قارف  رد  یلع  هک  ینامز  تسا  كانزوس  هچ  اما 
هب  یکشا  هرطق  هداتفا ، رود  ياههناریو  نورد  هک  ینامز 
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مهرد ار  ارحـص  توکـس  وا  يادصیب  ياهدایرف  هک  تسا  ياهظحل  هظحل  نیا  دکچیم و  شناگدید  زا  هتـشذگ  وا  اب  هک  یناراگزور  دای 

؟ ربمایپ هضور  زا  ای  و  مالسلا ، اهیلع  همطاف  هناخ  زا  عیقب ، زا  دزیخیمرب ، هنیدم  يوس  مادک  زا  اههلان  نیا  يادص  اما  دنکشیم .
. میاهدرک مگ  تیاهنیب  هس  نیا  نایم  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  سدقم  تبرت  نایعیش ، ام 

هب رابکـشا  یناگدـید  هودـنا و  نزح و  اب  دراپـسیم ، كاخ  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  هک  ینامز  اما 
: دیوگیم دنکیم و  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دقرم  يوس 

ربص و وت  هنادرد  يرود  زا  ددرگ و  قحلم  وت  هب  دوز  ات  درک ، رایتخا  تیب  لـها  ناـیم  زا  ار  همطاـف  دـنوادخ  هَّللا  لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  »
! ریخ ای  مراد  ار  تبیصم  نیا  رب  ربص  شیاجنگ  منادیمن  دش و  مک  نم  توق 

(1) َنوُعِجار ،» ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » تفگ دیاب  لاح 
تـسا دـنیاشوخان  رایـسب  هچ  يدوبر ، نم  زا  ار  ارهز  یتفرگزاـب و  نم  زا  ار  دوخ  هعیدو  يدـنادرگرب و  شیوـخ  يوـس  هب  ار  دوـخ  تناـما 

تشذگ و دهاوخ  يرادـیب  هب  نم  ياهبش  دوب و  دـهاوخ  یگـشیمه  نم  هودـنا  هَّللا ، لوسر  ای  نم  رظن  رد  دولآدرگ  نیمز  زبس و  نامـسآ 
هکنآ  ات  تفر  دهاوخن  نوریب  نم  دوجو  زا  مغ  نیا 

هیآ 156. هرقب ، هروس  . 1 - 1
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ماهنیـس رد  هدـنروآكرچ و  تسا  یتـحارج  ملد  رد  یمیقم . اـجنآ  رد  وت  نونکا  هک  ار  ياهناـخ  نآ  دـنک  راـیتخا  نم  يارب  زا  یلاـعت  قـح 

دنتشاداور اهملظ  هچ  دوخ . لاح  زا  منکیم  تیاکش  ادخ  دزن  هب  ام و  نایم  داتفا  ییادج  دوز  رایسب  هچ  هدنروآرد ، هب  اج  زا  تسا  یهودنا 
هب درکیمن و  راـهظا  یـسک  هب  دوب و  هتـسشن  مه  يور  هب  وا  هنیـس  رد  اـهمغ  رایـسب  هچ  هک  ار  شلاـح  سرپـب  وا  زا  سپ ، وا ، قـح  رد  تّما 

دـنیبیم و يادـخ  سپ  تسا . ناگدـننکمکح  نیرتـهب  وا  هک  درک  دـهاوخ  مکح  وا  يارب  زا  ادـخ  تفگ و  دـهاوخ  وـت  هـب  ار  هـمه  يدوز 
(1) داب ». وت  رب  وا و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  تاولص و  سپ  وا ، نانمشد  سرت  زا  منکیم  نفد  ناهنپ  ار  وت  رتخد  هک  دنادیم 

هب بارعا  هناملاظ  هاگدـید  هجیتن  رد  هک  ینامز  اما  دزیخیمرب . نایعیـش  زیگنامغ  دایرف  یلع ، هنامولظم  ياهدایرف  زا  سپ  هک  ییاهبش  هچ 
. شنارکیب كاخ  تعسو  هب  یهودنا  دوشیم ، هودنا  رسارس  تدوجو  یباییم ، عیقب  هتسب  ياهرد  تشپ  رد  ار  دوخ  نز  ماقم 

. يزادرپیم نیموصعم  روبق  ترایز  هب  يزاسیم و  اهر  نت  دیق  زا  ار  تسد  دوشیم ، هدوشگ  عیقب  هب  ور  هک  ياهرجنپ  تشپ  زا  نونکا 
يزور  هک  يربیم  رس  هب  دیما  نیا  رد  تدم  نیا  مامت  و 

. لامآلا یهتنم  . 1 - 1
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22 ص :
. هَّللا ءاشنا  دوب ، دهاوخ  ام  ياریذپ  وا  دیاشگیم و  نامیور  هب  ار  عیقب  ياهرد  جع )  ) يدهم ترضح  ام  یجنم 

تربع نیرتگرزب  دحا 

دراد هلحرم  دص  ود  تسا و  قشع  يداو  نیا  دراد  هلبآ  کلف  ياپ  بلط  هار  رد 
. دراد هلفاق  نیا  هدشمگ  دص  هلحرم ، ره  قشع  ِهر  ِداز  الب  تسا  جنر  مغ و  درد و 

اهینمشد اهیتسود و  زا  اهمغ و  اهيداش و  زا  اهتنایب  ياهرفـس  نآ  هراتـس  ره  هک  میدرک ، عیقب  هراتـسرپ  نامـسآ  رد  يرذگدوز  گنرد 
. تشاد هنیس  رد 

نید يرآ ، دناهتـشگ ، ادـخ  هار  ناینابرق  دـحا ، مان  هب  یهاگنابرق  رد  هک  تسا  یناـگتخوس  هنیـس  روآداـی  زین  نارکیب  هنهپ  نیا  زا  یتمـسق 
همانرب و نیرهاط  همئا  نآرق و  ییامنهار  اب  میاهتـشگ و  انـشآ  وا  هبترمدنلب  يایلوا  ادخ و  اب  نآ  هانپ  رد  ام  هدنکفا و  هیاس  ام  رب  هک  یـسدقم 
هب هکلب  هدـماین ، تسد  هب  كدـنا  ياهب  یگداس و  اب  میوریم ، شیپ  شمارآ  اب  و  میداهن ، مدـق  نآ  رد  تلوهـس  اب  هتفاـی و  ار  تداعـس  هار 
ادج تمیق  هب  هدمآ ، تسد  هب  دـناینادواج ، لالج  رادـتقا و  رهظم  هک  دـنمورب  فیرـش و  ناسنا  رازه  اهدـص  اههد و  سدـقم  نوخ  تمیق 

، اهنادنز یکیرات  رد  میکح  نادرم  هناملاع  ياهرکفت  ندش  دنبرد  تمیق  هب  دمآیم ، دورف  یهلا  تمظع  اب  هاگشیپ  رد  هک  ییاهرـس  ندش 
تمیق  هب 
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ياهدایرف تمیق  هب  تخیریم . ورف  ناهانپیب  نامشچ  زا  هک  یکشا  ياههرطق  دمآیم و  نورب  نانامناخیب  هنیس  زا  هک  يزادگناج  ياههآ 

هچ تـشاد . تیاـکح  ناشناردـپ  قارف  رد  ناـمیتی  هتخوـسلد  نادـنزرف  قارف  رد  نارداـم  لد  درد  زا  هـک  رادـغاد  ياـههداوناخ  زوسناـج 
. دناهدادن رس  زوسناج  ياههلان  هک  ییاهلد  هچ  هدیدرگن و  َرت  بئاصم  ربارب  رد  مالسا ، يارب  زا  هک  ییاهمشچ 

زا اهتداشر و  رگناـیب  هکلب  ددـنبیمن ، شقن  نم  نهذ  رد  هداـس  ياـنعم  هب  دـحا  رگید  منکیم ، هراـظن  دـحا  هوک  تشد  نهپ  رب  هک  لاـح 
رد ار  نید  نازورف  لعـشم  دـناهتخاس و  ادـف  مالـسا  نید  تقیقح  يرادـیاپ  يارب  ار  دوـخ  سدـقم  حور  هک  تـسا  يدارفا  یگتـشذگناج 

. دناهتشاد هگن  نشور  داسف  هانگ و  هدکتملظ 
هک یناسک  دنداد . رارق  ریشمش  هزین و  ریت و  فده  ار  دوخ  رکیپ  تسد و  رس و  هداهن و  داهج  نادیم  هب  مدق  راوتسا  دیدرتیب و  هک  یناسک 

رارق ام  رایتخا  رد  رتتوارط  اب  رترابرپ و  هچ  ره  ار  نآ  اـت  دـنتخیر ، نید  ِینامـسآ  كاـپ و  تخرد  ياـپ  هب  قشع  اـب  ار  دوخ  سدـقم  نوخ 
ار ادـخ  هار  رد  يراکادـف  راـثیا و  سرد  دراذـگیم ، مدـق  نآ  رد  هک  سک  ره  هک  تسا  ياهسردـم  بتکم و  نوچمه  ارحـص  نیا  دـنهد .
زا ساپ  هب  لاح  دریگیمارف . ار  بئاصم  تالکـشم و  نافوط  لباقم  رد  يرادـیاپ  كاپ و  ياههدـیقع  ياـپ  هب  یگداتـسیا  سرد  دزومآیم ،

ياهیگتشذگدوخ 
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: مییوگیم میتسیایم و  ناشكاپ  تبرت  ربارب  رد  مالسا  سدقم  نید  ظفح  يارب  فیرش ، ياهناسنا  نیا 

ْمُکَراتْخا هَّللا  َّنا  ُدَهْـشا  ِراَّدـلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ْمالَـس  ُمالَّسلا ، ِِهلآ  ِْهیَلَع و  ِِهلُوسَر  َراْصنا  ِهَّللا و  ِنید  َراْصنا  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  »
« ِهِِّیبَن ْنَعو  ِهَّللا  ِنید  ْنَع  ُْمْتَببَذ  ِهِداهِج و  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ُْمتْدَهاج  ْدَق  ْمُکَّنا  ُدَهْشا  ِِهلوُسَِرل و  ْمُکافَطْصا  ِِهْنیِِدل و 

تـسا ياهناخ  بوخ  هچ  دیاهدرک ، هک  يربص  هب  امـش  رب  دورد  مالـسلاهلآ ، هیلع و  ادخ  لوسر  نارای  ادخ و  نید  نارای  يا  امـش  رب  دورد  »
داهج ادخ  يارب  یتسار  هب  امـش  هک  مهاوگ  و  هدرک ، باختنا  شلوسر  يارب  هدیزگرب و  شنید  يارب  ار  امـش  ادخ  هک  مهاوگ  امـش ، ماجرف 

 ...« دیدومن عافد  شربمغیپ  زا  ادخ و  نید  زا  دیدرک و  ادا  ار 

هعبس دجاسم 

دمآ تـفر و  رپ  هداـج  کـی  راـنک  رد  ياهشوـگ ، رد  مادـک  ره  گرزب ، کـچوک و  دجــسم  تـفه  لـصاحیب ، راـسهوک  نـیا  هـنماد  رد 
. دناهدیمرآ

یباییم ار  یتارطاخ  اهراگدای و  زا  ياهناشن  ینکفایم ، رظن  هک  وس  ره  هب  تسا ، زیگنامغ  هداـس و  زیچ  همه  فلع  بآیب و  يداو  نیا  رد 
. دننکیم زاین  زار و  ناشدوبعم  اب  شیوخ  نحل  اب  دنیوگیم و  نخس  دوخ  نابز  هب  هک 

هعبس www.Ghaemiyeh.comدجاسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 63زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گنج  يوهایه  رگهراظن  ینامز  دربیم ، رـس  هب  تدابع  شمارآ و  رد  نآ  قفا  ات  قفا  زا  کنیا  هک  يداو  نیا 

. تسا هدوب  ناکرشم  لباقم 
اب و  دنتفگیم ، عادو  راب  ترسح  یهاگن  اب  هک  دوب  یناریلد  شوغآ  مه  نآ ، كاخ  دوب و  هدش  انب  ناناملـسم  ياهرگنـس  نآ  رد  هک  یلحم 

راـب ره  اـب  ناـشیاهبلق  دـنتخادرپیم و  زاـین  زار و  هب  شیوخ  دوبعم  اـب  تفرگیم ، همـشچرس  زوـمرم  ییاـیند  زا  نآ  مـالک  ره  هک  یناـبز 
. داتفایم شپت  هب  دوبعم ، لالجرپ  مان  ندناوخ 

یگنس ياهراوید  اب  کچوک ، يدجسم  تسا . مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دجـسم  دروخیم ، مشچ  هب  نایم  نیا  رد  هک  يدجـسم  نیلوا 
نیجع مالـسلا  اهیلع  همطاف  لد  نوخ  اب  هک  یکچوک  دجـسم  تسا . هدش  دودـسم  نالهاان  تسد  هب  ضیرع  ياهرجآ  اب  نآ  ِرَد  هک  گرزب 

. هدروخ بآ  گنج  راوشد  طیارش  رد  شردپ  رسمه و  رهب  اذغ  نان و  هیهت  يارب  ترضح ، نآ  یناشیپ  قرع  اب  و  هدش ،
، هدیناشک سدقم  ناکم  نیا  يوس  هب  هناقاتشم  ار  ام  هک  تسا ، ترـضح  نآ  بناج  زا  میظع  يورین  رگنایب  یکچوک  نیع  رد  هک  يدجـسم 

تمـس هب  هک  یکیراب  هداج  دادـتما  رد  مینز . نیمز  رب  وناز  شتمظعاب  ناتـسآ  رد  میزاس و  هجوتم  گرزب  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  ياـهلد  اـت 
هدهاشم حتف  دجسم  بلاطیبا و  نب  یلع  دجـسم  یـسراف ، ناملـس  دجـسم  رکبوبا ، دجـسم  باطخ ، نب  رمع  دجـسم  دوریم ، شیپ  عافترا 

رد هک  دوشیم 
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باجتـسم نآ  رد  گنج  رد  يزوریپ  يارب  ار  شلوسر  ینامـسآ  ياعد  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  تسا و  عقاو  علـس  هوک  هطقن  نیرتعفترم 

. تخاس رگهولج  وا  يارب  ینامسآ  هاگیاج  نیا  رد  ار  يزوریپ  شخبشمارآ  ربخ  و  دینادرگ ،

ابق دجسم 

(1) َنیِرِّهَّطُْملا » ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهِیف  ِهِیف  َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  »
تسود هک  دنتسه  ینادرم  نآ ، رد  یتسیاب ؛ تدابع  هب  نآ  رد  هک  تسا  رتهتسیاش  هدش ، انب  يوقت  هیاپ  رب  تسخن  زور  زا  هک  يدجـسم  نآ  »

.« دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  دنوادخ  و  دنشاب ؛ هزیکاپ  دنرادیم 
دنلب و ياهيدبنگ  اب  دجسم ، يابیز  يامن  دزودیم . رظن  وس  ره  هب  ابق  دجسم  یپ  رد  مارآ  عیـسو و  ياهنابایخ  لد  رد  مواکجنک  ناگدید 
و تفرگیم ، ندیشخرد  منهذ  رد  هزات  یعاعش  مدربیم ، هار  اهناکم  نیا  زا  هزات  یتقیقح  هب  هک  هظحل  ره  دوشیم . نایامن  شدیفـس  يانب 

نونکا دوشیم . هتـشادرب  یمارآ  هب  تسا ، هتـشاد  ناهنپ  نم  ناگدـید  زا  ار  يدـنوادخ  لالجرپ  هرهچ  نونکات  هک  یباجح  مدرکیم  نامگ 
هاگیاپ  نیلوا  هک  مرگنیم ، ار  ییانب  شیوخ  واکجنک  ناگدید  ربارب  رد 

هیآ 108. هبوت ، هروس  . 1 - 1

ابق www.Ghaemiyeh.comدجسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 63زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :
. تسا هدیدرگ  انب  هَّللا  لوسر  كرابم  تسد  هب  هدوب و  نیملسم  يدابع 

. تسا هتشاد  تلاخد  يراکهاش  نینچ  ندز  مقر  رد  وا  قاشع  باحصا و  ربمایپ و  ياناوت  تسد  هک  ییانب 
رد تدابع  میدرگیم . لوغـشم  تدابع  هب  و  میریگیم ، هناخ  ابیز  نایـشآ  نیا  رد  و  میباتـشیم ، اجنآ  هب  رگیدـکی  اب  هک  مییاـم  نیا  نونکا 

. دراد رایسب  تلیضف  لاعتم  دنوادخ  دزن  هک  یناکم 

نیتلبق دجسم 

نوچمه هک  ددرگیم  هدـنز  تناگدـید  لباقم  رد  میظع  یثداوح  هرطاخ  دای و  يراذـگیم ، مدـق  هک  سّدـقم  نیمزرـس  نیا  ياـجک  ره  رب 
ار هبیط  تخرد  نیا  مکحم ، ییاـههشیر  نوچمه  دناهتـشگ و  يراـج  نید  سّدـقم  تخرد  ياـپ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناور ، يراـبیوج 

. دناهتشاد هاگن  اج  رب  اپ  راوتسا و  نونکات 
. يرگنیم یتسه  ملاع  نیا  دوپ  رات و  زا  هتفاب  ادج  ياهتفات  ار  مالسا  نید  نونکا  هک  يروط  هب 

نآ رد  داّحتا  لالقتـسا و  دنکیم ، يرگهولج  اراکـشآ  تاهشیدـنا  نامـشچ  لباقم  رد  هچنآ  ینکیم ، رظن  مالـسا  هب  نید  هنیآ  رد  هاگره 
. دناهدیورگ نآ  هب  هک  یناسک  نایم  رد  داّحتا  و  هدش ، هداد  صاصتخا  نآ  هب  هچنآ  رد  لالقتسا  تسا .

رد تداعس ، ریسم  رد  سّدقم ، یباتک  رد  لالقتسا 
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زار و هب  شیوخ  لالجلاوذ  دوبعم  اب  نآ ، يوس  هب  هنادّحتم  ناناملسم  هک  ياهلبق  رد  لالقتسا  تانوئش و  لامعا و  رد  ریـسم ، نیا  نایامنهار 

یلص ربمایپ  رب  هک  تسا ، نایدوهی  زا  ناناملسم  هلبق  لالقتسا  رگنایب  تایآ  تارطاخ و  رگیعادت  نیتلبق ، وذ  دجسم  نونکا  و  دنزادرپب ، زاین 
: دش ناناملسم  رگید  ربمایپ و  يزارفارس  يدنسرخ و  ثعاب  هک  سدقم  یتایآ  دیدرگ . لزان  هلآ  هیلع و  هللا 

َو ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهاضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَـق  »
(1) َنُولَمْعَی » اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

زاب یشاب ، دونشوخ  نآ  زا  هک  ياهلبق  يوس  هب  ار  وت  نونکا  مینیبیم . ییاهن ) هلبق  نییعت  يارب   ) نامـسآ يوس  هب  ار  وت  زیمآراظتنا  ياههاگن  »
باتک هک  یناـسک  و  دـینادرگب . نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیـشاب ، اـج  ره  و  نک . مارحلا  دجـسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  سپ  مینادرگیم .

دوخ ياهباتک  رد  و  ، ) هدـش رداص  ناشراگدرورپ  هیحاـن  زا  هک  تسا  یّقح  ناـمرف  نیا  دـننادیم  یبوخ  هب  هدـش ، هداد  اـهنآ  هب  ینامـسآ 
.« تسین لفاغ  تایآ ) نیا  نتشاد  یفخم  رد   ) اهنآ ِلامعا  زا  دنوادخ  و  دناوخیم .) زامن  هلبق ، ود  يوس  هب  مالسا ، ربمغیپ  هک  دناهدناوخ 
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29 ص :
، تکربرپ تسا  ینیمزرس  سّدقم ، تسا  یناکم  يوس  هب  مینکیم  هماقا  هک  ار  يزامن  میداهن ، هوکـشرپ  دجـسم  نیا  رد  مدق  هک  نونکا  مه 

. تسا یهلا  ناقشاع  یمامت  هاگهلبق  هک  هکم  يوس  هب  تسا . تلزنم  جرا و  ياراد  لاعتم  دنوادخ  دزن  هک  تسا  یکاخ  و 

ادخ اب  یتاظحل 

! مایگدنز تاظحل  نیرتهب  يا  لاصو و  هظحل  نیرتهب  يا  قشع ، يایؤر  نیرخآ  يا  اما  دنوشیم ، شومارف  دـنرذگیم و  مه  یپ  زا  اهزور 
. دربیمن نوریب  منهذ  زا  ار  وت  زیچ  چیه 

، دندرکن گنرد  ياهظحل  دنریگیم ، یـشیپ  رگیدکی  زا  ناشيدبا  هقباسم  ریـسم  رد  هک  کچوک ، ياههیناث  یتح  اههقیقد و  اهزور ، یهلا :
تفایض رد  تکرـش  يارب  یتصرف  رگید  میاشگیم ، مشچ  هک  نونکا  یهلا ! دندنارذگ . شیوخ  نامز  ربعم  زا  تعرـس  اب  زین  ار  نم  حور  و 

وا رانک  رد  تاظحل  تشذـگ  ابیز  رایـسب  هچ  مزاس . هدامآ  عادو  هظحل  يارب  ار  دوخ  دـیاب  هک  هدیـسر  ارف  ینامز  کـنیا  مباـییمن ، تلوسر 
. مدوب وا  نامهم  هک  يزور  تفه  رد  نم  هب  دومرف  تیانع  رایسب  هچ  و  ندوب ،

. دش هدیمد  نآ  هب  وت  هنادواج  حور  تسب و  شقن  دش ، رادیدپ  مدوجو  رد  هچنآ  متفای و  اجنیا  رد  نونکا  هچنآ  یهلا !
. تشاد تیاکح  نم  هب  تبسن  وت  تیانع  فطل و  زا  همه  همه و 
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30 ص :
زا ییادـج  و  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ملاع  ود  يوناب  تلوسر و  تنب  زا  يرود  وت ، راوگرزب  ربمایپ  اب  عادو  تسا  راوشد  یـسب  هک  سوسفا  اّما 

نونکا مه  و  دندرک ، یگداتسیا  سفن  نیرخآ  ات  ياهداد ، ناشن  ام  هب  وت  هک  يریسم  يرادیاپ  يارب  شیوخ  هبون  هب  کی  ره  هک  ییاهناسنا 
مراذگیم نایم  رد  وت  اب  ار  میاهزار  حبص ، تاعاس  نیتسخن  رد  لاح  تسا ، رادروخرب  تفارـش  تّزع و  زا  وت  هاگرد  رد  ناشهنادواج  حور 

. میوگیم نخس  وت  يابیز  روضح  زا  و 
هکنآ ات  مراپـسیم ، کشا  تسد  هب  لد  نانع  منکیم و  نامـسآ  هب  ور  میوگن ، زار  مرحم  اب  زج  لد  مغ  هکنیا  يارب  اهنت  هدرـسفا و  اهراب 

. دهن یمهرم  ار  منازوس  ياههنوگ  دنک و  کشخ  ار  مکشرس  لیس  وت ، فطل  تسد 
مهاوخ تسا  هدنکآ  تنازیزع  نیریـش  خلت و  تارطاخ  زا  هک  هنیدم ، نیمزرـس  هب  رگید  يرظن  ییادج ، هودنا  رپ ز  یلد  اب  نونکا  مه  یهلا !

نم زا  ار  ندیشک  سفن  لاجم  و  دراشفیم ، ضغب  محریب  هجنپ  ار  ماهرجنح  هک  یلاح  رد  تفگ ، مهاوخ  عادو  اهنآ  اب  ادص  کی  و  دنکفا ،
. دیکچ دهاوخ  ورف  کشا  نازوس  تارطق  نآ  یپ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یعادو  اهنت  عادو  نیا  و  تسا ، هدوبر 

تاحفـص رد  هک  يزور  هب  دـیما  مراد ، دـیما  زا  هدـنکآ  یلد  درادـن ، یپ  رد  بش  یکیرات  هک  يزور  ياـههظحل  نیتسخن  رد  نونکا  یهلا !
شیوخ  تیب  لها  هب  تبسن  مدوجو  رد  هک  ار  یقشع  و  ینز ، مقر  میارب  هنیدم  زا  یشقن  تاینارون  ریبدت  ملق  اب  مریدقت ،
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31 ص :
. يرادم غیرد  مدنمزاین  حور  زا  يداهن ، هعیدو  هب 

هک ياهظحل  رد  منادیم  يدوب . نم  ياـنیب  متـشاذگیم  ناـیم  رد  تراوگرزب  لوسر  اـب  ار  دوخ  نانخـس  نیرخآ  هک  یناـمز  منادیم  یهلا !
اب هک  یماگنه  منادیم  و  يدوب ، نم  رگهراظن  مدناشنیم ، شکاپ  نماد  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  يرود  مغ  رد  ار  مکـشا  تارطق  نیرخآ 
رد مدیـشخبیم ، ییانـشور  ناشدوجو  دیـشروخ  اب  ار  دوخ  کیرات  حور  عیقب ، سّدقم  كاخ  نادیهـش  ناحلاص و  اب  رهم ، زا  هدـنکآ  یلد 

. يدوب نم  رانک 
هدنکآ یبلق  و  رتهدامآ ، یلد  و  رتگرزب ، یحور  اب  هک  دز  مهاوخ  گناب  دنلب  ییادص  اب  هنیدـم ، یگنت  لد  زا  ییایند  اب  نونکا  مه  اهلاراب !
تیوس هب  هناقاتشم  مشکیم و  رپ  وت  تمارک  یبآ  نامـسآ  رد  هکم ، یهلا  نیمزرـس  يوس  هب  يدنلبرـس ، يزارفارـس و  اب  ّتبحم ، قشع و  زا 

. مباتشیم

کیبل و ... 

نآ ریـسم  يور  رب  دنچ  ياهظحل  رـشب ، ینامداش  تخرد  هک  دـنامیمن  رظتنم  زگره  دربیم ، دوخ  هارمه  هب  تعرـس  هب  ار  ام  هک  نامز  جوم 
میتکرح و لاح  رد  هرجـش  دجـسم  يوس  هب  هداج ، غاد  ياهگنـس  يور  رب  هک  تسا  هدیـسر  ارف  ینامز  نونکا  و  دهد ، لگ  دناود و  هشیر 

وـس نآ  وس و  نیا  هب  نآ  یپ  رد  هناواکجنک  زین  ام  نامـشچ  دوشیم و  رتگـنرمک  گـنرمک و  اـههداج  زا  رذـگ  سپ  رد  هک  يزیچ  اـهنت 
يزبس  دبنگ  دودیم ،
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32 ص :
، هتفرگ ار  منارفـس  مه  نم و  نهذ  ماگنه  نیا  رد  هچنآ  دـناهدرک . هطاحا  ار  نآ  دـیپس  ياهورـس  نوچمه  نآ  فارطا  ياـههرانم  هک  تسا 

مدزاب مد و  ره  ندروآرب  اب  نامرامیب  ياهلد  تسا و  هتخادـنا  هلـصاف  ناقـشاع  راید  ام و  ياـهبلق  نیب  هک  تسا  یتاـظحل  شرامـش  اـهنت 
. دریگیم ار  هتخوس  ياهلد  بیبط  غارس 

رد میزاس . هدامآ  دشابیم  قح  ترضح  ییایربک  مرح  هب  دورولا  باب  هک  هرجش ، تاقیم  هب  دورو  يارب  ار  دوخ  هک  هدیـسر  نآ  تقو  لاح 
تراهط يوقت و  سابل  سپـس  میزاس ، كاپ  اهیتشز  اهیگدولآ و  زا  ار  دوخ  مسج  حور و  و  مینک ، فقوت  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  نآ 

: میهد رس  ار  سدقم  گناب  نیا  صالخا  تیاهن  اب  نامدوجو  رسارس  زا  و  مینک ، نت  رب  ار 
«. َْکیََّبل ََکل  َکیِرَش  ال  َْکلُْملاَو ، ََکل  َۀَمْعِّنلاَو  َدْمَْحلا  َّنا  َْکیََّبل ، ََکل  َکیِرَش  َْکیََّبل ال  َْکیََّبل ، َّمُهَّللا  َْکیََّبل  »

مینادب و ار  تاظحل  نیا  ردق  دیاب  دوش ، مرُحم  دراذگب و  یلاعت  قح  سدـقم  میرح  رد  مدـق  هک  هتفای  ار  نآ  تداعـس  نامدوجو  هک  نونکا 
روشرپ و هچ  و  مینادرگ ، مارح  دوخ  رب  هدومرف  روتـسد  دنوادخ  هچنآ  مییامن و  راتفر  یهلا  هاگراب  نیا  تمرح  تیاعر  مارتحا و  لامک  رد 

سدقم تاذ  هب  تدارا  قشع و  ناشیاهمشچ  رد  دننکیم و  يرپس  هناروبص  ار  تاظحل  يراوشد ، نیع  رد  ناگمه  اریز  مارحا ، تسا  فعش 
تاملک  هیبلت  تسا ، هدرک  رپ  ار  اضف  هیبلت  زاونحور  يادن  تسا . ادیوه  راگدرورپ 
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33 ص :
. دشخبیم ینوزف  ار  ترفس  يونعم  راب  دیازفایم و  تحور  ییانشور  هب  شندناوخ  راب  ره  هک  تسا ، یسدقم 

هب ار  وت  هک  تسا  ینامـسآ  ییادـن  هب  خـساپ  هیبلت  ددرگیم . يراـج  تناـبل  زا  هتفرگ و  تأـشن  تحور  زا  هک  تسا  ياهناقـشاع  همغن  هیبلت 
لد لاح  نآ  رد  و  دزاسیم ، اـپرب  تدوجو  رد  بیهم  یناـفوط  شندینـش  نتفگ و  هک  تسا  زیگناروش  یگنهآ  دـناوخیم و  ارف  دوخ  يوس 

. ددرگیم ریزارس  تناگدید  زا  کشا  لیس  دزرلیم و  تندب  دزیریم ، ورف 
. دیامنیم رای  رادید  هدامآ  رتباداش  رتتوارطاب و  هچ  ره  ار  وت  حور  هک  تسا  ییادن  هیبلت  و 

هبعک لامج 

يرهش نآرق و  ینارون  تایآ  لوزن  رهش  تسا ، تیرشب  ملاع  نما  يداو  و  ادخ ، لوسر  هاگداز  هک  يرهش  میوشیم ، هکم  رهش  دراو  کنیا 
نایم رد  نازورف  يدیـشروخ  نوچ  یتسه ، ملاـع  رد  هک  ینیمزرـس  دـنراد ، دـمآ  تفر و  نآ  هب  راـگدرورپ  سدـقم  هاـگراب  ناگتـشرف  هک 
نایم زا  تسا ، يراج  نآ  رب  ناقـشاع  هوبنا  لیـس  تساج و  رب  یلاعت  قح  تفایـض  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  و  دـشخردیم ، یبآ  ياـهسونایقا 

درادن و تراسا  تقاط  ناج  غرم  رگید  نونکا  میدید . دوخ  نامـشچ  لباقم  رد  ار  مارحلا  دجـسم  هدرپیب  میتشذگ و  اهنابایخ  اههچوک و 
هب  یکیدزن  ساسحا  زا  تدوجو  تسا . هداد  رس  ییاهر  گناب  هناقاتشم 
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34 ص :
. دنتفایم هرامش  هب  دنوشیم و  هاتوک  تقیمع  ياهسفن  دزرلیم و  وا 

. دوشیم باریس  تیاهکشا  يراج  لیس  اب  دربیم ، رس  هب  وا  قوش  ناراب  يوزرآ  رد  هک  تناگدید  کشخ  يارحص 
تکرـش رای و  رادید  يارب  یگمه  و  دنتکرح ، لاح  رد  مارحلا  دجـسم  ياهرد  يوس  هب  هک  تسا  یتیعمج  لیـس  رگهراظن  مناگدید  نونکا 

. میوشیم کیدزن  مارحلا  دجسم  هب  مارتحا  راقو و  لامک  رد  هاتوک و  ياهمدق  اب  زین  ام  دندمآ . مه  درگ  وا  تفایض  رد 
. تسا يراج  یهلا  میظع  ماقم  رکذ  بل  رب  و  هدش ، هتخود  نیمز  رب  ناگمه  هدید 

لالج و مامت  اـب  هک  ياهبعک  دوشیم . رونم  هبعک  ریبک  لاـمج  هب  تریقح  نامـشچ  ناـهگان  دـناوخیم ، ارف  رادـید  هب  ار  وت  ییادـن  کـنیا 
. تسا هداد  ياج  شیوخ  شوغآ  رد  ار  اهنآ  و  هدرپس ، نادنمزاین  نیا  تسد  هب  ار  دوخ  نماد  هدنکفا و  ادخ  ناگدنب  رس  رب  هیاس  شتمظع 

. دوشیم هتفرگ  وت  زا  تکرح  ناوت  دزیریم و  ورف  تمسج  يانب  تمظع ، نیا  رادید  اب 
. ددرگیم يراج  منابل  رب  وا  مان  دشکیم و  رپ  وا  ياوه  رد  مناج  غرم  ماهتسشن ، وناز  رب  هداهن و  نیمز  هب  رس  هک  یلاح  رد  نونکا 

اهنت مییوا ، قولخم  همه  ام  يامن ! شتسرپ  نک و  شیاتس  »
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35 ص :
!«. درک دهاوخ  دیدپان  ار  ام  دنک  هدارا  هظحل  ره  هک  تسوا  مه  تسا و  هدروآ  دیدپ  ار  ام  هک  تسوا  نارکیب  تردق 

رمک راب  شیوخ  نایاپیب  تردـق  اب  وت  ياناوت  تسد  دـنکفایم و  نینط  نم  لد  یـشوماخ  رد  وت  لـالجرپ  ماـن  هک  تقو  نآ  رد  ادـنوادخ !
نامـسآ هچیرد  دربیم و  رد  هب  تنحم  سأی و  هریت  يایند  زا  ار  اـم  وت  سدـقم  هدارا  هک  یناـمز  تشادیمرب و  نم  تشپ  زا  ار  هاـنگ  نکش 

، درکیم يربهر  افـص  رون و  همـشچرس  هب  ار  اـم  دزیم و  راـنک  ناممـشچ  شیپ  زا  ار  مغ  کـیرات  هدرپ  و  دوشگیم ، ناـمیور  هب  ار  دـیما 
. دیشکیم هنابز  مدوجو  رد  وت  ءاقل  راظتنا  شطع  دیناودیم و  هشیر  مدوجو  رد  رتشیب  هچ  ره  تقشع  نارکیب  يزبس 

اّما ییاناوت ، قلطم و  يرداق  اهتنمیب و  ینادواج و  يدوجو  وت  تسوت  هناخ  دـبعم و  تقلخ  ملاـع  رـسارس  ناگدـید ! زا  ناـهنپ  يادـخ  يا  »
مخ رمک  تتمظع  لالج و  راب  ریز  هب  هک  يرـشب  حور  دنک و  فیـصوت  ار  تدوجو  تقیقح  زا  ياهرذ  دناوتیمن  تافـص  نیا  زا  کیچـیه 
يا ینادواج ، حور  يا  قیاقح ، تقیقح  يا  گرزب ، يادخ  يا  دباییمن . ياهراچ  یشوماخ  زج  هب  تیاهتنمیب  تردق  ربارب  رد  تسا  هدرک 

وت دنوادخ  يا  تانئاک ! زومر  حاتفم  يا  تقلخ ، ناهج  ياورنامرف  يا  وزرآ ، هوکـش  رپ  هلبق  يا  قشع ، هدنزورف  عبنم  يا  تایح ، راگدیرفآ 
. میآرد وناز  هب  تناتسآ  ربارب  رد  منار و  نابز  رب  ار  تتمظعاب  مان  مارتحا  زا  هدنکآ  یلد  اب  هک  يداد  تردق  نم  هب  دوخ 
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هب دکـشخب و  نم  نامـشچ  رد  کشا  هک  هد  نامرف  نک ، شوماخ  ارم  زوسناج  ياههلان  ونـشب و  ارم  ياـهاعد  ییانـشور ! يادـخ  يا  نونکا 

اهییابیز نیا  مامت  میآرد و  شدرگ  هب  سدقم  روآتفگش  میظع و  ناتـسآ  رد  یهاک  رپ  نوچمه  ات  راد  ینازرا  ییاناوت  نم  حور  مسج و 
.« میوگ شیاتس  تسوت  نآ  زا  هک  ار 

تمظع رادید  يارب  هک  هدنمرش  نادرم  نیا  اونیب و  نانز  نیا  دنیاسیم ، كاخ  هب  رس  وت  دبعم  ناتسآ  رد  هک  نیکـسم  ناقـشاع  نیا  کنیا 
. دشخردیم ناشناگدید  رد  وت  تردق  یگرزب و  قرب  هک  دناهدرک  هچ  دناهدوشگ ، وت  يور  هب  ار  ناشبلق  هچیرد  دناهتسب و  ورف  هدید  وت 

یلاعت قح  تدابع  يارب  رتقاتـشم  رتقشاع و  یلد  رتکبـس و  يرابهلوک  اب  میداهن و  ناـیم  رد  ناـمزار  مرحم  اـب  ار  لد  ياـهزار  هک  لاـح 
. میدرگیم نانزرپ  لاب و  وا  تمظعاب  هاگرد  نازورف  عمش  درگهب  ناگناورپ  نوچمه  میوشیم و  هدامآ 

تسادخ  هاگهولج  سدق و  تحاس  تساهلد  هناخ  هبعک  هناخ 
هناخ  نآ  درگ  تسا  فاوط  رد  هناورپ  لثم  هکنآ  تخبکین 

رود هناخ ز  فاوط  ردنا  شاب  روضح  ضیف  تسین  وت  بیصن  نوچ 
شاب شیوک  نارئاز  زا  مه  وت  شاب  شیوس  دوجس  عوکر و  رد 

! ییایب وت  دنک  ادخ 

(1) ِجَوِْعلاَو » ِْتمَْألا  ِۀَماقِإل  ُرَظَْتنُْملا  َْنیَأ  »
»؟ دزاس میقتسم  ار  هتفر  الاب  جک  راوید  نیا  دیایب و  هک  یهلا  یعیبط و  نوناق  يرجم  نآ  تساجک  »

ییایب  هک  دنک  ادخ  ییامن ، بیغ  رون  وت  ییایب  هک  دنک  ادخ  ییادخ ، زار  هک  ییوت 
ییایب  هک  دنک  ادخ  ییایب ، وت  دیآ و  رس  دیآ  رس  هک  دنک  ادخ  اناج ، وت  قارف  بش 

ییایب  هک  دنک  ادخ  ییافص ، حلص و  حور  وت  دیاین  هک  دنک  ادخ  دیآ ، رس  وتیب  هک  یمد 
ییایب  هک  دنک  ادخ  ییام ، یتسه  هک  الا  ایند  وت  يوجتسج  هب  اهلد  وت  يوگتفگ  هب 

ییایب  هک  دنک  ادخ  ییافص ، وت  ياهورم ، وت  ییانم  وت  يرعشم ، وت  یتافرع ، ياهبعک ، وت 
ییایب  هک  دنک  ادخ  ییادخ ، یتجح ز  وت  هتسشن  هار  هب  مرح  هتسکش ، هنیدم  لد 

رـس هب  وا  راظتنا  رد  تساهلاس  هک  ارم  هتفـشآ  لد  يدـهم  ترـضح  یهلا  ماـن  مراذـگیم ، مدـق  هک  اـجک  ره  رب  سدـقم  نیمزرـس  نیا  رد 
. دزاسیم شعترم  هداد ، رس  قارف  همغن  تسا ، یهاگرید  هک  ارم  نیگهودنا  حور  و  دزادنایم ، شپت  هب  دربیم ،
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یـضعب دروآیم . هزرل  هب  ار  مدوجو  ياپارـس  دنکیم ، دروخرب  يرظتنم  شوگ  هب  هک  ییانـشآ  ياهمدق  يادص  نوچمه  نآ ، هرطاخ  زونه 

رد منکیم ، هراظن  ار  ناگتفیـش  شورخرپ  لیـس  مدرگیم و  هدز  مقر  ار  شدوپ  رات و  تیناـقح  تیـالو و  هک  ياهبعک  درگ  رب  هک  تاـعاس 
متسیایم و افص  هوک  يادنلب  رب  هک  تاظحل  یسب  مربیم . رس  هب  یهابت  زا  ییاهر  يادن  نداد  رـس  یهلا و  ناکم  نیا  رد  شروضح  يوزرآ 
هب ور  هک  یتاظحل  منکیم و  بلط  ار  وا  ادخ  زا  دزیریم  ورف  مناگدید  زا  کشا  بالیس  منکفایم و  هبعک  يوس  هب  ار  دوخ  قایتشارپ  هاگن 

هزرل تسا  زادنانینط  یعسم  رسارس  رد  ناشتاجانم  اعد و  شخبحور  گنهآ  ینامسآ و  همغن  هک  تیعمج  جوم  اب  موشیم و  ریزارـس  هورم 
وا تکربرپ  ياهمدـق  تشپ  رد  بالقنا  رپ  یحور  اب  ار  تفاسم  نیا  يزور  هک  نآ  دـیما  هب  مدرگیم ، هارمه  دـنکفایم  ساسح  ياـهلد  رب 

. منک یط 
يا دراد ، تیاکح  راگدرورپ  هب  دـیما  زا  هک  مراد  ار  مزمز  شخبافـش  اراوگ و  بآ  ندیـشون  دـصق  هبعک  هناـخ  راوج  رد  هک  تاـقوا  یـسب 

زا يرابیوج  همزمز  هن  هک  تاـفرع  ماـن  هب  تسا  ياهقطنم  نیمزرـس  نیا  زا  ياهشوگ  رد  منکیم . بلط  ار  وت  یتمالـس  دـنوادخ  زا  مرورس !
منرت وت  زبس  روضح  تیاکح  نم ! يالوم  اما  دـنکفایم ، هیاـس  نآ  ياهگنـس  هتخت  رب  یتخرد  زبس  هخاـش  هن  دزیخیمرب و  نآ  تشد  نهپ 

بلق  دنکیم و  يراج  عیسو  ناتسهوک  نیا  شوماخ  كاخ  ریز  هب  ار  ینیشنلد 
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. دروآیمرد شاعترا  هب  ارم 

يوزرآ رد  همه  دیامنیم ، يراهب  ربا  نوچ  ار  ناگدید  نآ  زوس  دوشیم و  هدینش  ناینیمز  ناینامسآ و  کت  کت  زا  هک  ياهلان  يادص  نیا 
. تسوت رادید 

رتنوزفا ار  نآ  زور  هب  زور  تیـصعم  یهایـس  تملظ و  هدناشوپ و  ار  نآ  كاخ  متـس  ملظ و  يهزره  هایگ  نامز ، تشذگ  اب  هک  يداو  نیا 
زا يریگب و  ار  نایناهج  ام و  تسد  دوخ  یهلا  ناتـسد  اب  اـت  دـبلطیم  ار  وت  سدـقم  هاوخ و  تلادـع  روضح  اـهنت  دربیم ، ورف  دوخ  رعق  رد 
رد هچنآ  هب  هک  منادیم  نونکا  مه  یهد ، ياج  دوخ  شمارآ  تینما و  هیاس  رد  ار  تیرشب  یـشکب و  اهییانـشور  بلق  هب  اهیهابت  قامعا 

هدرپارـس رد  ساسحا  هک  ار  ینانخـس  کنیا  ییانیب ، میراتـساوخ ، تقلاخ  هاگرد  تدوجو و  زا  هچنآ  هب  یهاگآ و  درذـگیم  یمدآ  داهن 
دیـشروخ هک  يزور  دـیما  هب  مراتـساوخ ، یلاـعت  يراـب  دـنوادخ  زا  ار  امـش  جرف  یتمالـس و  میاـمنیم و  هاـتوک  دـجنگیمن ، نآ  تاـملک 

. دزاس رونم  ار  یتسه  ملاع  تروضح 
(1) ِجَوِْعلاَو »...  ِْتمَْألا  ِۀَماقِإل  ُرَظَْتنُْملا  َْنیَأ  ِۀَمَلَّظلا ، ِِرباد  ِعْطَِقل  ُّدَعُْملا  َْنیَأ  »

هک  رَظتنم  نآ  تساجک  تسا ، نارگمتس  نارابج و  نتخاس  نکهشیر  يارب  ایهم  هک  یهلا  تردق  رهظم  نآ  تساجک  »
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نآ تساجک  تسا ، هتـشگ  هریخذ  ینامـسآ  ماکحا  دـیدجت  يارب  هکنآ  تساجک  دزاـس ، میقتـسم  ار  یجک  جاـجوعا و  هنوگ  ره  دـیایب و 

نید و راـثآ  هدـننکهدنز  تساـجک  تسا ، هتخود  وا  يوـس  هب  نآرق ، دودـح  نآرق و  ءاـیحا  يارب  یمالـسا  تـّما  دـیما  مـشچ  هـک  ییـالوم 
« قاقن رفک و  ياهراتخاس  هدننکناریو  تساجک  نارگزواجت ، نارابج و  تکوش  هدننکش  مهرد  تساجک  نید ، لها  شخبتایح 

رود زا  یهاگن  روث و  هوک 

ناگدـید هک  هتـشارفارب  دـق  روث  مان  هب  یهوک  تسا ، هدـینازوس  ار  ناشهنهرب  نت  دیـشروخ  يامرگ  هک  کـشخ ، ياـهنابایب  نیا  ناـیم  رد 
يارب يراـگزومآ  نیمزرـس  نیا  ياـج  ياـج  رد  هک  يرگید  ياـههناشن  دـننامه  زین  هوک  نیا  دـناشکیم . دوخ  يوـس  هب  ار  نارئاز  یماـمت 

يراگزومآ وا  دنکیم . ییامندوخ  تسا ، هتخاس  نشور  نامنامشچ  شیپ  رترونم  هچ  ره  ار  تداعـس  هار  یـسوناف  نوچمه  هدوب و  ناگمه 
ربمایپ و ترجه  زا  یناتساد  دیارسیم . نیملسم  يارب  ار  مالسا  يرادیاپ  يارب  راگدرورپ  فطل  راگدرورپ و  هب  نامیا  سرد  حرش  هک  تسا 

. نآ تالکشم 
. دوب هداد  ياج  دوخ  شوغآ  رد  ار  ترضح  نآ  دوب و  ربمایپ  ینارون  تکرباب و  روضح  نابزیم  زورهنابش  هس  هک  دوب  يراغ  روث 

هنال  نآ  لخدم  رب  يرتوبک  تسب و  شقن  شاهناهد  رب  یتوبکنع  رات  هک  نامز  نآ  دوب  یهلا  ياهزجعم  دهاش  راغ  نیا 
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. دراذگ مخت  تخاس و 

ینادواج یـشقن  ناـمنهذ  رد  هشیمه  يارب  شیاـهسرد  هتـشگ و  لیدـبت  یندـشن  شومارف  ياهرطاـخ  هب  راـگدرورپ  تمحر  نونکا  مه  و 
. تسب دهاوخ 

تافرع

نآ میرک  دنوادخ  هک  سدقم  رایسب  تسا  ینیمزرس  ناتـسهوک  نیا  هنماد  رد  میاهتفرگ ، رارق  ۀمحرلا ) لبج   ) مان هب  یهوک  هنماد  رد  نونکا 
زا هدینارتسگ و  تمحر  هوک  یهلا  هنماد  رد  ار  شتمارک  ماعنا و  صاخ  هرفس  هدومرف و  ررقم  دوخ  نانامهیم  زا  ییاریذپ  تفایض و  يارب  ار 

کی ره  شنارکیب  تامحر  تامعن و  زا  دـندرگ و  عمج  شغیردیب  ياهتمعن  درگ  رب  یتاظحل  هک  هدروآ  لمع  هب  توعد  دوخ  نانامهیم 
. دندرگ رادروخرب  شیوخ  دادعتسا  تیفرظ و  هزادنا  هب 

ییاههمیخ هک  دنکیم  ییامندوخ  تنامـشچ  لباقم  رد  فلع  بآیب و  یتشد  اهنت  يراذگیم  تافرع  هداتفارود  كاخ  رب  مدـق  هک  ینامز 
همغن شاهنابش  تولخ  توکس و  نیا  سپ  رد  هک  تسا  ینابایب  اجنیا  دناهتشارفارب . رـس  دنکیم ، راک  مشچ  هک  اجنآ  ات  شیالآیب  هداس و 

هک تسا  یتیعمج  لیس  دهاش  کشخ  نابایب  نیا  دسریم . شوگ  هب  نآ  زا  هجحيذ  هام  رد  کیبل  مهللا  کیبل  تبیهرپ  گنهآ  یتوکلم و 
تمحر و هوک  نماد  رد  دوشیم و  ریزارس  شیوس  هب  جوف  جوف ، هجحیذ  هام  رد 
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: دنیوگیم بلق  میمص  زا  دناهتسب و  ادخ  تمحر  هب  لد  هتسشن و  كاخ  هب  اجنیا  رد  هدز و  همیخ  قح  ترضح  هاگراب 

(1) ًابیِصَن » َکِّبُح  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجت  َْمل  ٍْدبَع  ُۀَقْفَص  ْتَرِسَخ  َو  ًابِیقَر ، اْهیَلَع  َكاَرت  ٌْنیَع ال  ْتَیِمَع  »
«. دریگن تتبحم  زا  ياهرهب  هک  ياهدنب  نآ  رمع  کی  تراجت  ددرگ  رابنایز  دنیبن و  دوخ  نابهگن  ار  وت  هک  یمشچ  نآ  داب  روک  »

ترضح يوس  هب  اهندرگ  هک  تسا  یتاظحل  دهاش  كاخ  نیا  دنکیم ، هدنز  ناناملسم  مشچ  شیپ  رد  ار  رـشحم  يارحـص  دای  كاخ  نیا 
سدقم هاگرد  زا  یگمه  نایرگ و  اههدید  دننازرل و  اهلد  دناهدش ، هتخود  وا  تمحرم  تسد  هب  نیملسم  ياهمشچ  هدش و  هتـشارفارب  قح 

. دنراد شیاشخب  ترفغم و  بلط  وا 
. تسا هدینشن  هدیدن و  نونکات  یمدآ  ار  نآ  ریظن  هک  تساپرب  ییاغوغ  توکس  نیا  سپ  رد  تولخ و  نیا  تشپ  رد 

. درپس یهاوخ  یکاپ  تسد  هب  ار  تیاهیگدولآ  اهیگریت و  نآ ، زا  رذگ  اب  هک  تسا  ییاراوگ  بآ  نوچمه  تافرع 
تسا ياهرفس  یلاعت . قح  سدقم  تاذ  اب  تحور  نیب  اهنت  تسا  یتولخ  تسا . هتشگزاب  وت  يور  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  ياهچیرد 

ار وت  هک  اهتمحر  تاکرب و  زا  راشرس 

. هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  . 1 - 1
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تاحلاص و زا  رپ  ياهشوت  دزاسیم و  هدامآ  قح  ترـضح  اب  رادـید  يارب  ار  وت  هک  تسا  یـسدقم  نیمزرـس  ماجنارـس  و  ددرگیم . لـماش 

نآ دیما  رد  ماهتشگ . تکربرپ  نیمزرس  نیا  نامهیم  درفم  هرمع  هرفس  رد  نم  هک  لاح  دزاسیم . مهارف  تایگدنز  تاظحل  يارب  تانـسح 
یلاعت قح  هرفس  رب  مهد و  رس  کیبل  همغن  تمحر  رون و  راید  نارئاز  ناشورخ  لیـس  اب  ادصمه  گنهامه و  يزور  هک  درب  مهاوخ  رـس  هب 

. منک سمل  مدوجو  یمامت  اب  نیمزرس  نیا  رد  ار  وا  تامحر  مدرگ و  نامهیم 

رعشم

راعش هک  تسا  یلحم  اجنیا  میسریم . رعـشم  مان  هب  يرگید  يارحـص  هب  روک ، توس و  ياههداج  زا  روبع  اههقیقد و  تشذگ  زا  سپ  لاح 
هدید یهاوخدوخ  یبلطایند و  رهاظم  زا  يرهظم  چیه  اجنیا  تسا . هتـشگ  ادیوه  اًلماک  نآ  لد  رد  یهاوخادـخ  ییوجادـخ و  ناشن  ادـخ و 

. تسا هدییارگ  یشوماخ  هب  يداو  نیا  رد  زین  ییایند  تاناکما  تالمجت و  ینشور  یتح  دوشیمن ،
شرف ییابرلد . رظانم  هن  غارچ و  هن  یفقس ، هن  تسا و  یـشرف  هن  اجنیا  تفای ، یهاوخن  تلفغ  لد و  ندرک  لوغـشم  يارب  یبابـسا  اجنیا  رد 

ياهبش ییانشور  رون و  و  نارکیب ، تسا  ینامسآ  هتفرگ  ياج  ترس  يالاب  رد  هک  یفقس  گنس ، زا  رپ  روانهپ و  تسا  ینابایب  كاخ  وت 
رب هک  دنناگراتس  تاییاهنت 
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تسا و رعـشم  اجنیا  هک  یتسار  هب  درک . دـهاوخ  ییابرلد  ناکم  نیا  رد  هک  تسا  یلاعت  قح  سدـقا  دوجو  اهنت  دـیبات و  دـنهاوخ  تدوجو 
هب ارحـص  نیا  رد  يرگید  گـنهآ  ادـص و  ینامـسآ ، شخبحور  ياـههمغن  یهلا و  ياهراعـش  زج  هک  دـهدیم  یهاوـگ  نآ  رد  زیچ  همه 

. دسریمن شوگ 
: هک مدیسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک  هعلاطم  ناکم  نیا  دروم  رد  ار  ییاههتشون  هک  ینامز 

شوماخ هناروبص و  هشیمه  دننامه  تسا و  راگدرورپ  اب  ناناملسم  زاین  زار و  مرحم  دسریمارف  جح  مسوم  یتقو  هک  تسا  ییارحص  رعشم 
اب هداد و  ادخ  هب  لد  ياهدنب  نآ  زا  ياهشوگ  ره  رد  رکفت و  تدابع و  يارب  تسا  یتصرف  رعـشم  دهدیم . ارف  شوگ  نانآ  ياهلد  زوس  هب 

رفـس و يدـعب  لـحارم  يارب  ار  تناـج  حور و  نآ  رد  هک  تـسا  یهاـگلزنم  رعـشم  دربیم و  رـس  هـب  تداـبع  رد  مارآ  قـیمع و  ياهـمزمز 
زهجم دـنهدیم  قوس  یهاـبت  تمـس  رب  ار  وـت  هک  ییاـههسوسو  اهيدـیلپ و  اـب  هزراـبم  يارب  گنـس  حالـس  هب  ینارورپیم و  تایگدـنز 

. يدرگیم
راّخذ رحب  شیپ  هرطق  دشاب  هچ  رایسب  تسا  رایسب  هچرگ  مهانگ 
نادنمتسم  نورد  شخبافش  نادنمدرد  بیبط  ّبر  ای  ییوت 

www.Ghaemiyeh.comرعشم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 63زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :
لهاج  ناج  نیا  تهگرد  زا  نارم  لفاغ  بلق  نیا  زاس  هاگآ  یمد 

راوخ نکم  ار  ام  ادزیا  میرادن ، راکهنگ  یتشم  نیا  ترهق  بات  هک 

انم

مدق دنتخاسیم ، هدامآ  ار  دوخ  مسج  حور و  دندومنیم و  اوق  دیدجت  هجحيذ  هام  رد  نیملـسم  نآ  رد  هک  یهاگلزنم  زا  نتـشذگ  اب  لاح 
مدرم هک  دـنکیم  لیدـبت  یهاگـشیامن  هب  ار  نیمزرـس  نیا  و  دریگیم ، شقن  نآ  رد  کسانم  یعقاو  يانعم  هک  میراذـگیم  اـنم  يداو  رد 

. دنناوخیم ارف  نآ  ياشامت  هب  ار  نایناهج  مامت  دنراذگیم و  شیامن  ضرعم  رد  ار  ینامـسآ  نادرم  ناربمغیپ و  هدنزرا  رایـسب  ياههیامرس 
هار رد  ناـج  نداد  یگتـشذگدوخ و  زا  يراکادـف و  زمر  هک  تسا  یناـبرق  رازه  نارازه  میدـقت  دـهاش  هلاـس  ره  هک  تـسا  ینیمزرـس  اـنم 

. تسا دوبعم  ربارب  رد  میلست  ییاهن  دح  بوبحم و 
، دزادنایم نینط  نایمدآ  ناج  رد  ینابرق  حبذ  ماگنه  رد  هک  ینامسآ  ياهاعد  همزمز  نآ ، نونکا  توکـس  سپ  رد  هک  تسا  ینیمزرـس  انم 

. دسریم شوگ  هب 
مامت اب  ار  یگدنب  نیا  دنروآیم و  دورف  یهلا  نأشلا  میظع  ماقم  لباقم  رد  یگدنب  هناشن  هب  ار  رـس  نیملـسم  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرـس  انم 

. دنناسریم تابثا  هب  شیوخ  لامعا  اب  دوجو 
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هب قشع  ادخ و  هار  رد  هک  ینادرم  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  لیلخ  میهاربا  نوچمه  یگرزب  نادرم  دای  هدننکهدنز  انم 
زا اــهتداشر و  نـیمه  ریوـصت  نوـنکا  دــندومن و  یناــبرق  وا  هار  رد  ار  دوـخ  نادــنزرف  دنتــشذگ و  قوـلخم  هـب  قــشع  زا  ناــشدوبعم 
هک تسا  ییاهب  نارگ  رهوگ  نیمزرس  نیا  تسا . هدرک  لدبم  نیملسم  يارب  گرزب  یبتکم  هب  ار  نیمزرـس  نیا  هک  تسا  اهیگتـشذگناج 

، تارمج یمر  هتوتیب ، ریـصقت ، قلح و  ینابرق ، نوچ  یلامعا  تسا ، هدز  مقر  لاح  هب  ات  رود  ياههتـشذگ  زا  نیملـسم  لاـمعا  ار  نآ  شزرا 
هب يدوـپ  راـت و  نوـچمه  همه  همه و  هک  یلاـمعا  دـکچ . ورف  نینوـخ  یکـشا  ناگدـید  زا  ددرگیم  ثعاـب  هک  ییاـهاعد  اـهزاین و  زار و 

چوک نیمزرس  يویند ، ياهییابیز  زا  چوک  نیمزرس  اهیگریت ، اهيدب و  زا  چوک  نیمزرس  تسا ، چوک  نیمزرـس  انم  دناهتـسویپ . رگیدکی 
. دوبعم کی  هب  اهنت  نتسب  لد  اهیگتسبلد و  زا 

هک ینارون  تسا  ياهداج  انم  دزومآیم ، یمدآ  هب  ار  قح  يارب  یگتـشذگدوخ  زا  سرد  هک  تسا  يراگزومآ  اـنم  تسا . تربع  هنییآ  اـنم 
. تسا لمع  نیمزرس  هکلب  تسین  فرح  نیمزرس  انم  دنکیم . ییامنهار  دوبعم  يوس  هب  تداعس و  يوس  هب  ار  وت 

دراد هلت  دص  منک  هچ  هر  نیا  مدق  ره  رد  کیل  دور  ماگ  کی  هب  قشع  ار  هلحرم  دص 
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دراد هلحار  لد  هن  داز و  ناج  هن  دایرف ، دریگن  قشع  هبذاج  ارم  ِتسد  رگ 

تارمج

هرمج یطـسو و  هرمج  یلوا ، هرمج   ) مان هب  صخـشم  ياهنوتـس  اب  تسا  یناکم  اجنیا  انم  نیمزرـس  رد  صاخ  یلحم  تسا ، تارمج  اجنیا 
جح کسانم  ماجنا  يارب  مالسلا  هیلع  لیئربج  یهارمه  یهلا و  رما  هب  هک  ینامز  تسا ، مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ناتساد  روآدای  هک  هبقع )

باترپ وا  يوس  هب  گنس  تفه  وا ، زا  يرازیب  رفنت و  ساسحا  اب  ار  راب  هس  ره  ترضح  نآ  دیدرگ و  رهاظ  وا  رب  ناطیش  راب  هس  دش و  مزاع 
. درک

نیا رد  نیعل  سیلبا  شدـنزرف ، ندرک  ینابرق  دـصق  یهلا و  نامرف  هب  لمع  ماـگنه  رد  هک  دیارـسیم  ار  لـیلخ  میهاربا  ثیدـح  ناـکم  نیا 
رفنت يرازیب و  دهاش  هک  تساهلاس  ناکم  نیا  نونکا  مه  دومن و  راسگنس  ار  دیلپ  نآ  ترضح  نآ  تشگ و  رهاظ  ترضح  نآ  رب  نیمزرس 
نیا رب  هنادواج  یـشقن  میروآیم و  درگ  شیوخ  ناتـسد  رد  ار  رادقم  مک  ياههزیر  گنـس  نیا  زین  ام  لاح  تسا . ملظ  رفک و  زا  نیملـسم 
داسف ملظ و  هشیر  رب  ياهشیت  نوچمه  هک  نامیا  زا  یشقن  وا ، نانمـشد  زا  يرازیب  ادخ و  نامرف  هب  قشع  زا  یـشقن  مینکیم . کح  اهنوتس 

دنوادخ هب  ار  دوخ  ریبکت  همغن  اب  ار و  وا  يدیلپ  یتشز و  ار و  سیلبا  دوجو  دوخ  زا  میزاسیم  رود  کنیا  دوشیم و  هدیبوک 
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. داد میهاوخ  دنویپ 

هک یناتسد  اب  تارمج  مان  هب  یلحم  رد  انم و  نیمزرس  رد  نیملسم  تیعمج  لیـس  رد  كرتشم  یفده  اب  ادص و  مه  يزور  ات  دشاب  نونکا  و 
. میدرگ مدق  تباث  نامیا  هار  رد  میزیخرب و  گنج  هب  سیلبا  اب  درک  دهاوخ  لمع  ادخ  رما  هب  اهنت 

بلاطوبا ناتسربق 

. تسا نارابهراتـس  عیقب  دـننامه  هک  یناتـسربق  کـشخ ، ياهقطنم  رد  عیـسو  ًاـبیرقت  تسا  یناتـسربق  نوجح  ماـن  هب  یهوک  هنماد  رد  اـجنیا 
ینمادـکاپ نانز  ربمایپ و  دـنزرف  مساق  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دادـجا  نوچمه  یگرزب  نادرم  هاـگمارآ  بلاـطوبا  ناتـسربق 

. تسا رگید  فیرش  گرزب و  نادرم  هب  قلعتم  هک  يروبق  ریاس  نینچمه  و  تسا . ربمایپ  رسمه  هجیدخ  ترضح  نوچمه 
. دسریم شوگ  هب  ناگتشرف  لاب  يادص  شمهبم ، توکس  سپ  رد  زین  اجنیا 

« ارح راغ   » رون هوک  زا  ییامن 

هتـشگ رگهولج  تمظع  هوکـشاب و  ناگمه  مشچ  لباقم  رد  نونکا  هدـیدرگ و  رونم  ربمایپ  ياهمدـق  تکرب  زا  هک  تسا  یهوک  رونلا  لبج 
يوس  هب  میاهتخود ، وس  کی  هب  ار  نامیاههدید  میاهداتسیا و  تبیهاب  هوک  نیا  هنماد  رب  ناگمه  لاح  تسا 
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. تسا هداتفا  شپت  هب  شندید  يارب  ناگمه  بلق  اما  هدیدرگن  مهارف  نامیارب  نآ  هب  دوعص  ناکما  میاهداتفا و  رود  نآ  زا  هچرگ  ارح ، راغ 

مالک يوب  ارح  زا  دـیدرگیم . وا  زاین  زار و  مرحم  دادیم و  ياج  دوخ  شوغآ  رد  ار  ربماـیپ  یـسنوم  نوچمه  هک  تسا  يراـغ  ناـمه  ارح 
(1) َقَلَخ » يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا   » نوچمه نآرق  تاملک  ینامسآ  يادن  دسریم و  ماشم  هب  لیئربج 

. دزاونیم ار  شوگ 
. دزاونیم شدوبک  يامیـس  هب  ار  نارئاز  مشچ  باتملاع ، یباتهم  نوچمه  دـنادرگیم و  سکعنم  دوخ  رد  ار  ربماـیپ  ياـههلان  يادـص  ارح 
زا دیوگیم ، نخس  وا  دراد . هنیس  رد  نتفگ  يارب  هرطاخ  شاینالوط  رمع  هزادنا  هب  ییوگ  دیوگیم  نخس  وت  اب  زین  تسدرود  زا  رون  هوک 
وا دومنیم . زاین  زار و  هب  عورش  تخودیم و  رای  هبعک  هب  ار  شکرابم  نامشچ  داتسیایم و  نآ  تاعافترا  رب  ربمایپ  هک  ییاهزور  اهبش و 

. دناوخیم وا  رب  ار  یحو  تاملک  ینامسآ  يادن  اب  تفاییم و  لوزن  ترضح  نآ  هب  لیئربج  هک  یتاقوا  زا  دیوگیم  نخس 
دیدرگیم رون  رسارس  وا  دوجو  تایآ  نیا  تکرب  زا  تسبیم و  شقن  ربمایپ  هنیـس  رب  نآرق  یهلا  تایآ  هک  یتاظحل  زا  دیوگیم  نخـس  وا 

ییوناب  راوتسا  ياهمدق  زا  دیوگیم  نخس  وا  و 

هیآ 1. قلع ، هروس  . 1 - 1
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بآ و وا  رهب  زا  داهنیم و  روبعلا  بعص  ریسم  نیا  رد  مدق  اهراب  اهراب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  شرـسمه  قشع  زا  هدنکآ  یلد  اب  هک 

. دنیارسیم شلوسر  هب  دنوادخ  فطل  دنوادخ و  هب  ربمایپ  قشع  زا  همه  همه و  هک  یثیدح  رازه  نارازه  دربیم و  ماعط 
دنامیمن انشآ  رخآ  ات  هبیرغ  نیا  ار  بیاغ  روضح  نیا  شاب ، بقارم  ار  قشع 

دنامیمن او  وت  رب  نیا  زا  شیب  هچیرد  نیا  شاب  تصرف  نیمک  رد  ار  یلجت  قرشم 
دنامیمن ادخ  زج  ناوید  نیا  رد  ياهتکن  تشاد  دهاوخ  داب  گرب و  رعش  ره  وا  روضح  اب 

مارحلا هَّللا  تیب  اب  عادو 

زج نیریـش  ياـهبش  اـهزور و  نآ  زا  رگید  نوـنکا  درذـگیم ، زور  هدزناـپ  میاهداـهن  سدـقم  يداو  نیا  رد  ار  نامیاهمدـق  هک  يزور  زا 
زوس و اهيزروقشع و  يابیز  ياههنحـص  ربمایپ و  نطو  اب  کیدزن  زا  تدم  نیا  رد  تسا ، هدنامن  یقاب  نم  يارب  یندـنام  دای  هب  ياهرطاخ 

دهاـش رگید  يزور  راـگدرورپ و  هب  وا  تیاـهنیب  قـشع  دـهاش  يزور  هک  ییاـبیز  نیمزرـس  مدـش . انـشآ  وا  ياـهيداش  مغ و  اهزادـگ و 
نیرتزیگناروش زا  یکی  نآ  رانک  رد  يو  ینامز  هک  ار  هبعک  بیرفلد  يامیـس  مدید و  دوب ، شزیگنامغ  ياهزاین  زار و  هدـنزوس و  ياههلان 

. مدرک اشامت  کیدزن  زا  دوب ، هداد  ماجنا  ار  یهلا  کسانم 
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نم دزن  رد  کچوک  تارطاخ  نیا  زونه  اهلاراب ! مربیم . یپ  اهنآ  تفاطل  ییابیز و  هب  رتشیب  منزیم  قرو  ون  زا  ار  تارطاخ  نیا  یتقو  زورما 

. دراد هارمه  هب  تسا ، هدش  يرپس  هشیمه  يارب  هک  ياهرود  زا  یندـشن  شومارف  يراگدای  نم  يارب  نآ  هحفـص  ره  اریز  تسا  زیزع  رایـسب 
عادو فاوط  يارب  قایتشااب  مناتـسود  همه  تساـپ . رب  میظع  ییاـغوغ  همه  لد  رد  زورما  لاـس 1384  ریت  مهن  ینعی  تـسا  رخآ  زور  زورما 

نیدنچ زا  رذگ  زا  سپ  دناهدش . هناور  مارحلا  دجسم  تمـس  هب  هتـسارآ  یحور  مسج و  اب  دناهدرک و  نت  رب  مارحا  سابل  دناهتـشگ ، هدامآ 
ثکم یکچوک  زیچ  ره  رـس  رب  دـنزودیم و  رظن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  علو  اب  هک  منیبیم  ار  مناتـسود  میـسریم ، مارحلا  دجـسم  هب  نابایخ 

هچ ره  دننکیم . مسر  شیوخ  نهذ  رد  یبوخ  هب  ار  ناکم  نیا  شقن  هک  دیمهف  ناوتیم  دنهدیم ، همادا  ندرک  هاگن  هب  هرابود  دـننکیم و 
رطاخ هب  ار  تاظحل  نیا  رگنب و  هبعک  هناخ  هب  دـیوگیم : نم  هب  نورد  زا  ییادـن  میوشیم . رتکیدزن  هبعک  هناخ  هب  درذـگیم  رتشیب  نامز 

. یشاب هتشادن  هلصاف  نیا  زا  ار  ادخ  شرع  هب  یکیدزن  لاجم  ینامز  رید  ات  دیاش  راپسب 
ره رد  مییآیمرد . شدرگ  هب  دنوادخ  سدقم  شرع  رود  هب  یناگناورپ  نوچمه  میوشیم و  فاطم  دراو  تیعمج  لیـس  اب  كدـنا  كدـنا 

ناـیم رد  مینکیم و  بلط  ار  نامیاههتـساوخ  میرک  راـگدرورپ  زا  میزودیم و  هبعک  هناـخ  تمظع  هب  هدـید  یناـمی  نکر  زا  نتـشذگ  راـب 
بلط  نامیاهزاین ، نارکیب  يایرد 
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52 ص :
: میناوخیم ادص  کی  مه  اب  همه  میوشیم  کیدزن  رجح  نکر  هب  هک  ینامز  و  میوش . فرشم  یهلا  نیمزرس  نیا  هب  رگید  راب  هک  مینکیم 

(1) ِراَّنلا » َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  »
هدـهاشم اـب  دـیامرف . لـیجعت  يدـهم  ترــضح  تیرــشب ، ملاـع  یجنم  روـهظ  هـظحل  رد  هـک  میهاوـخیم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  رگید  راـب  و 

. دزیخیمرب یهلا  سدقم  تاذ  اب  دهع  دیدجت  ناشن  هب  نامریبکت  يادص  دوسالارجح ،
، میروآیم اج  هب  قشع  زامن  تعکر  ود  و  میوشیم . هناور  میهاربا  ماقم  تشپ  تمـس  هب  دسریم و  نایاپ  هب  زین  متفه  رود  كدنا  نامز  رد 

. میشونیم افش  تین  هب  ار  مزمز  بآ 
ناوت اما  میاهدروآ ، اج  هب  ار  عادو  فاوط  میاهتخاس و  هناور  یهلا  شرع  تمس  هب  ار  نامیاههتـساوخ  اهزار و  هک  هدیـسر  ارف  ینامز  نونکا 

زا هدرب ، اـمغی  هب  ار  ناـمیاهلد  تسا و  هتـسب  ار  ناـمیاهاپ  تسد و  ینامـسیر  نوـچمه  یهلا  فـطل  تینما و  قـشع و  میرادـن . ندـنک  لد 
هب هک  منیبیم  ار  مناتـسود  مرگنیم  هک  اجک  ره  هب  درادـن ، ار  وا  زا  يرود  تقاـط  ناـمیاهلد  دـکچیم و  ورف  نینوخ  یکـشا  نامنامـشچ 

يا  نونکا  تسا . هدمآرد  تکرح  هب  ناشیاههناش  هیرگ  طرف  زا  دناهدمآ و  رد  هدجس 

هیآ 201. هرقب ، هروس  . 1 - 1
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53 ص :
یهاـگآ و نآ  زا  دوـخ  وـت  هک  یتروـص  رد  منک ، بلط  وـت  زا  ار  زیچ  هچ  سپ  ینادیم ، یبوـخ  هب  مراد  لد  رد  ار  هچنآ  نـم  راـگدرورپ 

هنوگچ و  دجنگیمن ، نم  ریقح  مالک  نابز و  رد  تتمظع  فصو  ییاهییابیز و  قلاخ  وت  هک  یلاح  رد  میوگ ، ار  وت  ییابیز  حدـم  هنوگچ 
َكُدـْبَع انا  فیطل  ای  : » تسا نیا  مزاس  يراج  منابز  رب  مناوتیم  هک  يزیچ  اـهنت  یتشاد ، ینازرا  نم  هب  هچنآ  ربارب  رد  میوگ  ساپـس  ار  وت 

لاب تعـسو  هب  تسا  يراج  مدوجو  رد  وت  زا  یقـشع  یگتـسباو و  اهنامـسآ و  تعـسو  هب  مراد  لد  رد  یهودنا  نونکا  اهلاراب ! فیعـضلا »
. تایهلا شرع  ناگتشرف 

هب هتـسباو  تنارکیب  مرک  فطل و  زا  ارم  يدومن و  ییاریذـپ  نم  زا  وحن  نیرتـهب  هب  وت  هک  یلاـح  رد  میوگ ، كرت  ار  وت  هنوـگچ  منادیمن 
. ياهتخاس تلزنم  دوخ و 

لاح يدـناسر . شیوخ  تمحر  ناماد  هب  ار  متـسد  یتفرگ و  دوخ  شوغآ  رد  ارم  متفوک ، ار  تاهناخ  ِرَد  دوخ  زاین  راـبهلوک  اـب  هک  یناـمز 
زج دوب  دهاوخن  یلالم  مایگدنز  رد  مباییمن ، ياهراچ  هار  هک  نونکا  مریگ ؟ ياج  ینماان  نایم  رد  ار و  وت  نما  هناخ  میوگ  كرت  هنوگچ 

شوغآ هک  میهاوخیم  وت  زا  زجع  لامک  اـب  دـنکیم و  تیاـکح  هودـنا  کـشا و  زا  اههدـید  هدیـسر  ارف  عادو  ناـمز  هک  نونکا  وت . يرود 
ام زا  ار  تقـشع  تیاـنع و  یهدرارق . نما  ناـمیارب  شیوخ  هناـخ  نوچمه  ار  نآ  میتسه ، هک  اـج  ره  رد  ینادرگم و  غیرد  اـم  زا  ار  تمرگ 

رادید ءاقل و  دیما  ینک و  نوزف  ام  رب  ار  تناوارف  ياهتمعن  یهاکن و 
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54 ص :
ارف نتفر  نامز  رگید  نونکا  یناباتب . ناـمیاهلد  رب  ار  يدـهم  ترـضح  ناـمیالوم  روهظ  رون  ینارورپب و  ناـمیاهلد  رد  ار  شیوخ  ددـجم 

ياـمن دـنرذگیم  مه  یپ  زا  اـههیناث  رتـشیب  هچ  ره  و  دـیدرگ . دـهاوخ  تبث  ناـمرمع  خـیرات  باـتک  رد  نآ  تاـظحل  هک  یناـمز  هدیـسر ،
. دوشیم رتگنرمک  نامیاههدید  لباقم  رد  مارحلا  دجسم  زیگناباجعا 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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